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DECRETO DE 03 DE MARÇO 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 o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de 

julho de 2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de 2014,                 
Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de junho de 
2019, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Profissionais do Magistério do município; 

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição 

nº 3.447 do Diário Oficial do Município de 10-07-2014, que nomeou 
servidores para exercerem cargos efetivos na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o memorando nº 646/2019 – CAEFPE, 

cujo teor solicita a Progressão Funcional da servidora abaixo identificada; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – 

P.PESSOAL/PGM, aprovados pela Subprocuradora Adjunta do 
Município, utilizado como paradigma em caso análogo; 

 
CONSIDERANDO a Certidão para Fins de Evolução 

Funcional na Carreira – Área do Magistério, elaborada pela Gerência de 
Direitos e Deveres/Divisão de Pessoal – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 1.110/2019 da Comissão de 

Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 193.10.2019 – 

ASSJUR/SEMED, acolhido pela Secretária Municipal de Educação; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 

CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de 
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo deferimento 
do pleito nos autos do Processo nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) 
(SIGED); 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0859/2020 – SEMAD e 
o que consta nos autos do Processo nº 2019/4114/19909/00499, resolve 

 
AUTORIZAR a Evolução Funcional na Carreira, em virtude 

de Progressão por Tempo de Serviço, nos termos dos artigos                      
49 e 50 da Lei nº 1.126, de 05 de julho de 2007, da servidora LUCIANE 
CARVALHO DE OLIVEIRA, matrícula nº 125.283-6 B, no cargo de 
Professor Nível Superior, pertencente ao quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos 
Padrão e Referência na tabela de vencimentos da Lei nº 2.458, de 13 de 
junho de 2019, na forma que segue: 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO 
FUNCIONAL 

INTERSTÍCIO 
PADRÃO E 

REFERÊNCIA 
A CONTAR DE 

Progressão 
(Tempo de Serviço) 

29-07-2014 a 
28-07-2017 

1-B 29-07-2017 

Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 
 

 

DECRETO DE 03 DE MARÇO 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 o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de 

julho de 2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de 2014,                 
Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de junho de 
2019, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Profissionais do Magistério do município; 

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição 

nº 3.447 do Diário Oficial do Município de 10-07-2014, que nomeou 
servidores para exercerem cargos efetivos na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o memorando nº 366/2019 – CAEFPE, 

cujo teor solicita a Progressão Funcional da servidora abaixo identificada; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – 

P.PESSOAL/PGM, aprovados pela Subprocuradora Adjunta do 
Município, utilizado como paradigma em caso análogo; 

 
CONSIDERANDO a Certidão para Fins de Evolução 

Funcional na Carreira – Área do Magistério, elaborada pela Gerência de 
Direitos e Deveres/Divisão de Pessoal – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 824/2019 da Comissão de 

Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 04.10.2019 – 

ASSJUR/SEMED, acolhido pela Secretária Municipal de Educação; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de 

Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de 
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo 
deferimento do pleito nos autos do Processo                                                      
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED); 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0859/2020 – SEMAD e 

o que consta nos autos do Processo nº 2019/4114/19909/00229, resolve 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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AUTORIZAR a Evolução Funcional na Carreira, em virtude 
de Progressão por Tempo de Serviço, nos termos dos artigos                      
49 e 50 da Lei nº 1.126, de 05 de julho de 2007, da servidora SAMMYA 
DANIELLE FLORENCIO DOS SANTOS, matrícula nº 127.723-5 A, no 
cargo de Professor Nível Superior, pertencente ao quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos 
Padrão e Referência na tabela de vencimentos da Lei nº 2.458, de 13 de 
junho de 2019, na forma que segue: 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO 
FUNCIONAL 

INTERSTÍCIO 
PADRÃO E 

REFERÊNCIA 
A CONTAR DE 

Progressão 
(Tempo de Serviço) 

25-07-2014 a 
24-07-2017 

1-B 25-07-2017 

 
Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 
 

DECRETO DE 03 DE MARÇO 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 o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de 

julho de 2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de 2014, Lei                 
nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de junho de 
2019, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Profissionais do Magistério do município; 

 
CONSIDERANDO o memorando nº 294/2019 – CAEFPE, 

cujo teor solicita a Progressão Funcional do servidor abaixo identificado; 
 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição     

nº 3447 do Diário Oficial do Município de 10-07-2014, que nomeou 
servidores para exercerem cargos efetivos na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – P.PESSOAL/ 

PGM, aprovado pela Subprocuradora Adjunta do Município, utilizado 
como paradigma em caso análogo; 

 
CONSIDERANDO a Certidão para Fins de Evolução 

Funcional na Carreira – Área do Magistério, elaborada pela Gerência de 
Direitos e Deveres/Divisão de Pessoal – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 752/2019 da Comissão de 

Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 03.10.2019 – 

ASSJUR/SEMED, acolhido pela Secretária Municipal de Educação; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de 

Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de 
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo 
deferimento do pleito nos autos do Processo                                                            
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED); 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0859/2020 – SEMAD e 
o que consta nos autos do Processo nº 2019/4114/19990/00157, resolve 

 
AUTORIZAR a Evolução Funcional na Carreira, em virtude 

de Progressão por Tempo de Serviço, nos termos dos artigos 49 e 50 da 
Lei nº 1.126, de 05 de julho de 2007, do servidor NELSON PEREIRA DE 
CARVALHO JUNIOR, matrícula nº 127.636-0 A, no cargo de Professor 

Nível Superior, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos Padrão e 
Referência na tabela de vencimentos da Lei nº 2.458, de 13 de junho de 
2019, na forma que segue: 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO 
FUNCIONAL 

INTERSTÍCIO 
PADRÃO E 

REFERÊNCIA 
A CONTAR DE 

Progressão 
(Tempo de Serviço) 

22-07-2014 a 
21-07-2017 

1-B 22-07-2017 

 
Manaus, 03 de março de 2020. 

 

 
 
 

DECRETO DE 03 DE MARÇO 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 o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de 

julho de 2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de 2014, Lei                 
nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de junho de 
2019, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Profissionais do Magistério do município; 

 
CONSIDERANDO o memorando nº 330/2019 – CAEFPE, 

cujo teor solicita a Progressão Funcional da servidora abaixo 
identificada; 

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição     

nº 3447 do Diário Oficial do Município de 10-07-2014, que nomeou 
servidores para exercerem cargos efetivos na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – 

P.PESSOAL/PGM, aprovado pela Subprocuradora Adjunta do Município, 
utilizado como paradigma em caso análogo; 

 
CONSIDERANDO a Certidão para Fins de Evolução 

Funcional na Carreira – Área do Magistério, elaborada pela Gerência de 
Direitos e Deveres/Divisão de Pessoal – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 788/2019 da Comissão de 

Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 11.10.2019 – 

ASSJUR/SEMED, acolhido pela Secretária Municipal de Educação; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de 

Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de 
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo 
deferimento do pleito nos autos do Processo                                                            
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED); 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0859/2020 – SEMAD e 

o que consta nos autos do Processo nº 2019/4114/19909/00193, resolve 
AUTORIZAR a Evolução Funcional na Carreira, em virtude 

de Progressão por Tempo de Serviço, nos termos dos artigos 49 e 50 da 
Lei nº 1.126, de 05 de julho de 2007, da servidora RAMITTE CAMILA 
PACIFICO FARIAS NASCIMENTO, matrícula nº 128.025-2 A, no cargo 
de Professor Nível Superior, pertencente ao quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos 
Padrão e Referência na tabela de vencimentos da Lei nº 2.458, de 13 de 
junho de 2019, na forma que segue: 
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TIPO DE EVOLUÇÃO 
FUNCIONAL 

INTERSTÍCIO 
PADRÃO E 

REFERÊNCIA 
A CONTAR DE 

Progressão 
(Tempo de Serviço) 

10-09-2014 a 
09-09-2017 

1-B 10-09-2017 

 
Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 

 
 
 

DECRETO DE 03 DE MARÇO 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 o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de 

julho de 2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de 2014, Lei                 
nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de junho de 
2019, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Profissionais do Magistério do município; 

 
CONSIDERANDO o memorando nº 958/2019 – CAEFPE, 

cujo teor solicita a Progressão Funcional da servidora abaixo 
identificada; 

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição     

nº 3447 do Diário Oficial do Município de 10-07-2014, que nomeou 
servidores para exercerem cargos efetivos na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – P.PESSOAL/ 

PGM, aprovado pela Subprocuradora Adjunta do Município, utilizado 
como paradigma em caso análogo; 

 
CONSIDERANDO a Certidão para Fins de Evolução 

Funcional na Carreira – Área do Magistério, elaborada pela Gerência de 
Direitos e Deveres/Divisão de Pessoal – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 1426/2019 da Comissão 

de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – 
CAEFPE; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 578.10.2019 – 

ASSJUR/SEMED, acolhido pela Secretária Municipal de Educação; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de 

Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de 
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo 
deferimento do pleito nos autos do Processo                                                            
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED); 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0859/2020 – SEMAD 

e o que consta nos autos do Processo nº 2019/4114/19909/00779, 
resolve 

 
AUTORIZAR a Evolução Funcional na Carreira, em virtude 

de Progressão por Tempo de Serviço, nos termos dos artigos 49 e 50 da 
Lei nº 1.126, de 05 de julho de 2007, da servidora MARTA DE SOUSA 
MIRANDA, matrícula nº 127.661-1 B, no cargo de Pedagogo, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos Padrão e Referência na tabela 
de vencimentos da Lei nº 2.458, de 13 de junho de 2019, na forma que 
segue: 

TIPO DE EVOLUÇÃO 
FUNCIONAL 

INTERSTÍCIO 
PADRÃO E 

REFERÊNCIA 
A CONTAR DE 

Progressão 
(Tempo de Serviço) 

25-07-2014 a 
24-07-2017 

1-B 25-07-2017 

 
Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.082/2020 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição 
3644 do DOM de 11-05-2015; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de      

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

do ato por intermédio da Comunicação Interna nº 010/2020 – APM – CC, 
subscrita pela Diretora do Departamento do Arquivo Publico Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 392/2019 - 

SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de 
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Documento   

nº 2020.18911.16601.9.021461, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JOÃO DA SILVA 

LOPES, Chefe de Divisão de Conservação, simbologia DAS-2, matrícula 
nº 115.279-3 C, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Gestão de 
Acervo, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
CASA CIVIL, com exercício no Arquivo Público Municipal, no período de           
02 a 31-03-2020, sem direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular EVANDRO DE SOUZA 
PICANÇO, afastado em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.083/2020 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Documento                        

nº 2020.18911.18918.9.021587, resolve 
 
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 20.079/2020, 

publicada na Edição nº 4789 do DOM de 02-03-2020, que designou a 
servidora APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE, Assessor I, simbologia 
CAD-3, matrícula nº 123.130-8 C, para responder, cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo de provimento em comissão de Gerente de Patrimônio 
e Material, simbologia DAS-1, em substituição ao titular TIAGO PHELLIPE 
GARCIA BEZERRA, para retificar o ônus que passa a ser com direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, mantendo-se 
inalterados os demais termos da Portaria. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.084/2020 
 

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 do 
Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por intermédio do Despacho nº 131/2019-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 2019.01637.01412.0.000696, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-12-2019, 

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 20-12-2005 a   
19-12-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora NARA CRISTINA CORRÊA 
BORGES BRAGA, AS – Técnico em Enfermagem, matrícula                 
nº 109.858-6 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 03 de março de 2020. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.085/2020 
 

PRORROGA Afastamento para Estudo na 
forma que específica. 

 
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. 81 da Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.207, de 09-11-2018, que 
regulamenta o Programa “Qualifica” destinado à capacitação em               
Pós-Graduação “stricto sensu” em Mestrado ou Doutorado para 
profissionais do magistério, nos cargos de Professor e Pedagogo; 

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO a manifestação favorável contida no 
Parecer Técnico da Divisão de Desenvolvimento Profissional do 
Magistério da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 57.02.2020 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela 
Secretária Municipal de Educação; 

 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 0715/2020 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

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 2020.18000.18125.0.000158, 
 

RESOLVE: 
 

I – PRORROGAR, a contar de 05-03-2020, pelo prazo de        
03 (três) meses, os efeitos da Portaria por Delegação nº 13.823/2018, 
publicada na Edição 4309 do DOM de 22-02-2019, que concedeu 
Afastamento para Estudo à servidora CARLA ANDRÉA SAMPAIO 
MENDONÇA, Professor Nível Médio, matrículas nº 094.062-3 B/C, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED, a fim de concluir o cursar de Pós-Graduação 
“stricto sensu” – Mestrado na área de Educação em Ciências na 
Amazônia, ministrado pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 
na cidade de Manaus/AM; 

 

II – VINCULAR a autorização de que trata este ato à 
obrigatoriedade da contraprestação de serviços ao Município, por 
período correspondente ao do afastamento; 

 

III – CONDICIONAR a manutenção desta autorização à 
apresentação de relatório, em que se detalhem e comprovem as 
atividades desenvolvidas, resultados alcançados, as disciplinas cursadas 
com suas respectivas notas ou conceitos com a aprovação do orientador 
ou supervisor do Mestrado; 

 

IV – DETERMINAR o ressarcimento ao Município do valor 
correspondente ao período do afastamento, em caso de não cumprimento da 
obrigação prevista na cláusula sétima, conforme Termo de Compromisso. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 03 de março de 2020. 
 

 
 
 

https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/visualizador/PdfJs/web/viewer.html?cod_protocolo=2565043&cod_pagina_inicial=1&comCapa=true&cod_seg=1617


 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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CASA  CIVIL 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato Nº 001/2020, celebrado em 
02/03/2020, processo nº 2020/18911/18999/01627. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Casa Civil, no 
interesse do Escritório de Representação em Brasília, e a Empresa 
Novitta Rent a Car. 
3. OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, 
Característica(s): popular, hatchback, motor 1.0, potência mínima de 
73cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade 
para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano 
anterior à locação, Características Adicional(is): sem motorista, sem 
combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com 
seguro e manutenção total por conta da contratada. 
4. PRAZO: 12 (doze) meses, relativo ao período de 02/03/2020 a 
02/03/2021. 
5. VALOR GLOBAL: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato constam em Nota de Empenho sob o n°. 2020NE00018, datada 
de 06/02/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 11103; Programa de Trabalho: 04.122.0011.2011. 0000; 
Fonte do Recurso: 01000000; Natureza da Despesa: 33903304, no valor 
de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), ficando o saldo 
remanescente sujeito à liberação orçamentária e financeira posterior, 
conforme exercício financeiro. 
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 2020/18911/18999/01627, 
nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. 
 

Brasília-DF, 02 de março de 2020. 

          
 
 
 

PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº. 024/2020 – PGM 
 

A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no 
exercício das prerrogativas que outorga o artigo 122 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os Avisos de Férias do exercício de 

2019/2020 com justificativas, 
 

RESOLVE: 
 

TRANSFERIR, o usufruto de férias dos servidores abaixo 
identificados, a primeira por licença médica e o restante devido 
necessidade de serviços, do quadro de Pessoal da Procuradoria Geral 
do Município, constantes na Escala de Férias do exercício de 2020, 
objeto da Portaria nº 072/2019 - PGM: 
 

SERVIDOR ESCALA 2020 
MÊS DA 

TRANSFERÊNCIA 

SIMONE DE SÁ ARAÚJO JARDIM MARÇO DATA OPORTUNA 

LUANA ASSUNÇÃO PINHEIRO MARÇO DATA OPORTUNA 

SILENE VANIA CABRAL MARQUES DE SOUZA MARÇO DATA OPORTUNA 

FERNANDA MIRANDA FERREIRA DE M. BOHM MARÇO DATA OPORTUNA 

RAFAEL LIMA CAVALCANTE MARÇO DATA OPORTUNA 

FABIOLA ROQUE MARINHO MARÇO DATA OPORTUNA 

ANTÔNIA MARÍLIA MARQUES DE F. BARRETO MARÇO DATA OPORTUNA 

MARGAUX GUERREIRO DE CASTRO MARÇO DATA OPORTUNA 

VÂNIA TEREZA SILVA E SOUZA MARÇO DATA OPORTUNA 

FRANCISCO AUGUSTO M. DA SILVA MARÇO DATA OPORTUNA 

MAYARA RAYANNE OLIVEIRA DE ALMEIDA MARÇO DATA OPORTUNA 

GUSTAVO FELKL BARCHET MARÇO DATA OPORTUNA 

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

Manaus, 3 de março de 2020. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  PARCERIAS E 
PROJETOS ESTRATÉGICOS 

 
 

PORTARIA Nº 005/2020-SEMPPE 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS 
ESTRATÉGICOS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art. 
86, inciso V da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO a estrutura administrativa da Secretaria 

Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (SEMPPE), fixada pela 
Lei nº 2.284, de 28 de dezembro de 2017; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas 

desta SEMPPE, em decorrência da urgência ou outra natureza, com 
despesas miúdas e de pronto pagamento; 
 

RESOLVE: 
 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento em nome do 
servidor LEONARDO DOS SANTOS PINTO, Diretor de Departamento, 
Matrícula nº 130.203-5E, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no 
Elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo e R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), no Elemento de Despesa 339039 - Outros serviços de terceiros, 
destinados a atender as despesas miúdas e de pronto pagamento. 

 
II – DESIGNAR, de acordo com o art. 6º, inciso IX do 

Decreto nº 4.573, de 11.09.2019, a servidora ARMILENA DA TRINDADE 
CAVALCANTE, Diretora do Departamento Administrativo Financeiro, 
Matrícula nº 132.985-5B, para atestar o recebimento dos materiais 
relativos ao adiantamento. 

 
III – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21 de 

junho de 1993, regulamentada pelo inciso VII, art. 6º do Decreto nº 4.573 
de 11 de setembro de 2019, o prazo de aplicação de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data do recebimento do numerário e o prazo de 15 
(quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados do 
término do prazo previsto no art. 6º, inciso X, do Decreto acima citado, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer nesse prazo. 
 

IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a 
Prestação de Contas deverá ser formalizada em conformidade com o art. 
22º do Decreto nº 4.573, de 11 de setembro de 2019, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
1 - Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento; 
2 - Cópia da Nota de Empenho; 
3 - Comprovante de Ordem Bancária; 
4 - Comprovante de entrega do numerário pelo banco ao servidor; 
5 - Comprovante do recolhimento de saldo financeiro, recolhido no prazo 
de aplicação, quando houver; 
6 - Demonstrativo de aplicação do adiantamento, com as devidas 
justificativas, quando for o caso; 
7 - Comprovantes originais das despesas realizadas, em ordem 
cronológica, numeradas seguidamente, devidamente atestadas pelo 
servidor designado, conforme art. 6º, inc. X do Decreto nº 3.206/2015. 
 

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

Manaus, 03 de março de 2020. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0045/2019 – 

DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF 
 

A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público que MANTÉM o preço constante na Ata supracitada, 
originada do Processo Administrativo nº 010007.11209112110025 
107/2019 - SEMEF, Pregão Eletrônico nº 109/2019 – CML/PM. Objeto: 
eventual contratação de serviços de locação de projetores de imagens e 
painéis de led, compreendendo a montagem, operação, desmontagem, 
transporte, guarda e o fornecimento dos materiais a serem utilizados. 
Informações detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no DOM 
nº 4660, de 14/08/2019 e no site http://compras.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0047/2019 – 

DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF 
 

A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público que MANTÉM o preço constante na Ata supracitada, 
originada do Processo Administrativo nº 010007.112091121100 
25538/2019 - SEMEF, Pregão Eletrônico nº 120/2019 – CML/PM. 
Objeto: eventual contratação de serviço de locação de grupo gerador, 
compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a guarda e o 
fornecimento de combustível a ser utilizado. Informações detalhadas da 
Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 4661, de 15/08/2019 e no site 
http://compras.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0027/2019 – 

DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF 
 

A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público que MANTÉM o preço constante na Ata supracitada, 
originada do Processo Administrativo nº 010007.1120919005000 
9959/2019 – SEMEF, Pregão Eletrônico nº 066/2019 – CML/PM. Objeto: 
eventual fornecimento de Gêneros Alimentícios (carne). Informações 
detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 4604, de 
24/05/2019 e no site http://compras.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 27 de fevereiro de 2020. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 060/2020-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o art. 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 52, Inciso I, da Lei 

nº 1.222, de 26.03.2008 (PCCS/SEMSA – Servidores Públicos da 
Saúde), e no art. 1º, I, da Lei nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, inciso I, § 1º, do 
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014; 

 
CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 1.384/2019-

GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 06.12.2019, subscrito pela Diretora 
Presidente da Manaus Previdência - MANAUSPREV; 

 
CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de 

Saúde, em exercício, na forma do Ofício nº 0099/2020-DTRAB/GABIN/ 
SEMSA, de 15.01.2020, 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme 
Despacho datado de 23.01.2020; 

 
CONSIDERANDO o que consta da instrução do Processo 

SIGED nº 2019.01637.01412.0.003936, 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR PRORROGADA, no prazo de 12 (doze) 
meses, a contar de 1º.01.2020, com ônus para o órgão de destino, a 
cessão da servidora LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES, Especialista 
em Saúde – ES – Administrador Geral, matrícula 112.547-8 A do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a 
MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, movimentação funcional 
anteriormente promovida, em prorrogação, na forma da Portaria 
nº 077/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição 4.532, de 05.02.2019. 
 

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

Manaus, 02 de março de 2020. 
 

 
 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 061/2020-SEMAD 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de constituir comissão 
específica para análise da documentação apresentada pelas Instituições 
Especializadas em Recrutamento e Seleção de Estagiários participantes 
do Credenciamento de que trata o Processo nº 2019/16330/16341/00045-
SEMAD; 

 

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão, conforme Despacho de 
02.03.2020, exarado nos autos, 
 

RESOLVE: 
 

CONSTITUIR Comissão de Credenciamento, composta 
pelos servidores abaixo nominados, com o objetivo de  proceder à análise 
da documentação apresentada pelas Instituições Especializadas em 
Recrutamento e Seleção de Estagiários, bem como viabilizar as demais e 
subsequentes atividades correlatas ao Edital de Credenciamento/2020, 
objeto do Processo nº 2019/16330/16341/00045-SEMAD. 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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NOME FUNÇÃO 

ELAINE FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA Membro-Presidente 

RUTH FREIRE DE SOUZA Membro 

LUIZ GUSTAVO NEGRO VAZ JUNIOR Membro 

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

 
Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 
 

CREDENCIAMENTO N. 002/2020 – SEMAD/PM 
Regido pela Lei n° 8.666/1993 de 21 de junho de 1993, o Decreto Federal 
nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, a Instrução Normativa DREI nº 72, de 
19 de dezembro de 2019, com as modificações posteriores, de acordo com 
as disposições do presente Edital e seus Anexos. 

Objeto 

Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de 
leilões presencial e/ou eletrônico de bens imóveis 
desafetados e móveis inservíveis pertencentes ao 
MUNICÍPIO (PREFEITURA DE MANAUS). 

Processo 2019/16330/16362/00003 – SEMAD 

Órgão 
Requisitante 

Secretaria Municipal de Administração Planejamento e 
Gestão – SEMAD 

Período e local para Leitura ou Obtenção deste Edital e Anexos 

Data Nos dias úteis e de expediente de 04/03/2020 a 24/03/2020 

Horário 
Das 08h às 16h (segunda a quinta-feira) 
Das 08h às 13h (sexta-feira) 

Local 

Sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão - SEMAD, na Gerência de Contratos e Convênios - 
GECC, , 4º andar, rua São Luís, 416, Adrianópolis, Manaus, 
Amazonas, CEP 69057-250, ou mediante acesso aos sítios da 
Prefeitura de Manaus e da SEMAD na rede mundial de 
computadores, por meio dos seguintes endereços eletrônicos 
https://semad.manaus.am.gov.br/, também, poderá ser 
solicitado o acesso eletrônico externo através do e-mail: 
credenciamento.semad@pmm.am.gov.br. 

Período e local para entrega do Envelope com a documentação dos interessados 

Data Nos dias úteis e de expediente de 25/03/2020 a 31/03/2020 

Horário 
Das 08h às 16h (segunda a quinta-feira) 
Das 08h às 13h (sexta-feira) 

Local 

Sede da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão - SEMAD, no 4º andar- Gerência de 
Contrato de Convênios –GECC , rua São Luís, 416, 
Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250. 

Período e local da sessão pública de Abertura dos Envelopes de Documentação 

Data No dia útil e de expediente 02/04/2020 

Horário Às 10h 

Local 
Sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão - SEMAD,  Auditório , 5º andar, na rua São Luís, 
416, Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250. 

Período e local da sessão pública de Sorteio, Classificação e de Credenciamento 

Data 

A sessão pública de sorteio, classificação e de 
credenciamento será realizada em data e  horário previamente 
designado, e divulgada por meio de comunicação por correio 
eletrônico ou notificação pessoal por meio de ofício, bem 
como no sítio eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br/. 

Horário A ser divulgado 

Local 
Sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão - SEMAD, Auditório, 5º andar, na rua São Luís, 416, 
Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250. 

 
Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 
 
 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/2020 – SEMAD 
 
1. PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO (PREFEITURA DE MANAUS), por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO – SEMAD, com sede na rua São Luís, 416, Adrianópolis, 
Manaus, Amazonas, CEP 69057-250, torna pública, para conhecimento 
dos interessados, a abertura de procedimento para CREDENCIAMENTO 
DE LEILOEIROS OFICIAIS, para realização de leilões presencial e/ou 
eletrônico de bens imóveis desafetados e móveis inservíveis 
pertencentes ao MUNICÍPIO, na forma do que preceituam a Lei n° 8.666 
de 21 de junho de 1993, o Decreto Federal n° 21.981, de 19 de outubro 
de 1932 e Instrução Normativa DREI n° 72, de 19 de dezembro de 2019, 
com as modificações posteriores, de acordo com as disposições do 
presente Edital e seus Anexos. 
 
São partes integrantes deste Edital: 
 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
ANEXO II – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO LEILOEIRO 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PROFISSÃO 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O CADIN/AM 
ANEXO VIII – MINUTA APROVADA PELO COLÉGIO DE 
PROCURADORES DE ACORDO COM O PROVIMENTO N° 01/07 - PGM 
 
2. DA VIGÊNCIA DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO 
 
O Sistema de Credenciamento será mantido em vigor pelo prazo de 12 
(doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, 
permitindo a qualquer tempo a inscrição de novos interessados, desde 
que atendam aos requisitos do chamamento público. 
 
3. DA RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS 
 
Os interessados poderão retirar cópia deste EDITAL e seus ANEXOS 
diretamente na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, rua São 
Luís, 416, Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250, na 
Gerência de Contratos e Convênios - GECC, 4º andar, no período 
compreendido entre os dias úteis e de expediente de 04/03/2020 a 
24/03/2020, das 08h às 16h, de segunda a quinta-feira, e das 08h às 
13h, na sexta-feira, munidos com dispositivo de armazenamento 
(exemplos: pen drive, CD, DVD) para a devida aquisição; ou, ainda, 
mediante solicitação por e-mail por meio do endereço eletrônico: 
credenciamento.semad@pmm.am.qov.br 
 
4. DO OBJETO 
 
Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de leilões 
presencial e/ou eletrônico de bens imóveis desafetados e móveis 
inservíveis pertencentes ao MUNICÍPIO. 
 

5. DOS IMPEDIMENTOS 
 

5.1. Estará impedido de participar do credenciamento o leiloeiro oficial 
que se enquadrar nas seguintes situações: 
5.1.1. Esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária aplicada 
pela Comissão de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos – 
CED/LC, instituída pela Lei Municipal n° 2442, de 28 de maio de 2019, 
ou tenha sido apenado com declaração de inidoneidade por qualquer 
órgão da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal; 
5.1.2. Tenha sido destituído ou suspenso do exercício da função, nos 
termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal n° 21.981, de 19 de 
outubro de 1932 ou proibido ou impedido nos termos dos artigos 70 e 71 
da Instrução Normativa n° 72, de 19 de dezembro de 2019, expedida 
pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - 
DREI; 
5.1.3. Esteja vinculado à Administração Pública Municipal como agente 
político, servidor estatutário, servidor temporário, empregado público, 
servidor ocupante de cargo em comissão, conselheiro tutelar e membros 
de conselhos e comissões municipais, estagiário e terceirizado; 

https://semad.manaus.am.gov.br/
mailto:semad@pmm.am.gov.br
https://semad.manaus.am.gov.br/


 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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5.1.4. Que não atenda aos requisitos do edital quanto à capacidade 
técnica, jurídica ou regularidade fiscal e trabalhista; 
O Leiloeiro credenciado não poderá, em hipótese alguma, arrematar o 
bem em leilão; 
Os agentes públicos relacionados no subitem 5.1.3, estão impedidos de 
participar de leilão nos termos deste Edital. 
 

6. DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 

6.1. O participante deverá apresentar o Pedido de Credenciamento 
conforme modelo constante do ANEXO II, acompanhado 
obrigatoriamente dos seguintes documentos e declarações por ele 
firmadas: 
6.1.1. Habilitação jurídica; 
6.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista, conforme subitem 7.2; 
6.1.3. Habilitação Técnica, conforme subitem 7.3; 
6.1.4. Termo de Compromisso do Leiloeiro (ANEXO III); 
6.1.5. Declaração de Infraestrutura (ANEXO IV); 
6.1.6. Declaração de Regularidade da Profissão (ANEXO V); 
6.1.7. Declaração de Inexistência de Impedimento para Licitar ou 
Contratar com a Administração Pública (ANEXO VI); 
6.1.8. Declaração de Regularidade com o CADIN/AM (ANEXO VII). 
 
7. DOS DOCUMENTOS 
 
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
7.1.1. Documento de identificação oficial com foto; 
7.1.2. Certidão da matrícula na Junta Comercial do Estado do 
Amazonas, nos termos do parágrafo único, do artigo 51, da Instrução 
Normativa n° 72, de 19 de dezembro de 2019; 
7.1.3. Declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a 
Junta Comercial do Estado do Amazonas 
7.1.4. Certidões emitidas pelos cartórios de distribuição do domicílio do 
leiloeiro referentes ao protesto de títulos, cível e crime, da Justiça 
Estadual e Certidão emitida pela Justiça Federal; 
 
7.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
7.2.1. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
7.2.2. Comprovação de inscrição e da regularidade perante a 
Previdência Social; 
7.2.3. Prova de regularidade com o FGTS, expedida pela Caixa Econômica 
Federal, ou se não for empregador, declaração nestes termos; 
7.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, estadual e 
municipal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e 
Certidão quanto à Dívida Ativa ou outras equivalentes, na forma da lei, 
expedidas nas diferentes esferas de governo pelo órgão competente; e, 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
7.2.6. Serão admitidas certidões emitidas por meio da internet desde que 
no prazo de validade. 
7.2.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões e/ou 
documentos. 
 
7.3 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
7.3.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo 
fornecedor serão: 
7.3.1.1.  Termo de Compromisso do Leiloeiro (ANEXO III); 
7.3.1.2. Declaração de Infraestrutura (ANEXO IV); 
7.3.1.3. Declaração de Regularidade da Profissão (ANEXO V); 
7.3.1.4. Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 
exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12 meses. 
7.3.2. O leiloeiro oficial deverá assinar Termo de Compromisso (ANEXO 
III) comprometendo-se a: 
7.3.2.1. Ter condições para cumprir os seguintes requisitos básicos para 
a realização de Leilão Presencial e/ou Eletrônico ocasião em que 
deverão ser atendidas as seguintes exigências: 
7.3.2.2. Oferecer no mínimo instalações próprias ou de terceiros que 
possuam infraestrutura adequada para a realização dos leilões com 
sistema audiovisual e aparelhagem de som; 
7.3.3. A comprovação da infraestrutura mínima exigida deverá ser feita 
mediante apresentação de declaração pelo interessado (ANEXO IV); 
7.3.3.1. Divulgar o evento em endereço eletrônico próprio, bem como em 
material impresso e em quaisquer outros meios de comunicação, de 
forma a conter, dentre outras informações, as seguintes: 
1. características dos bens; 
2. fotografias; 

3. edital; 
4. contatos. 
7.3.3.2. Possibilitar, no leilão eletrônico, a projeção em tela da descrição do 
lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os ofertados via Internet; 
7.3.3.3. Possibilitar a realização do leilão com recepção e estímulo de 
lances em tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances 
verbais e os lances efetuados eletronicamente; 
7.3.3.4. Permitir o recebimento e a inserção na internet dos lances 
prévios remetidos via e-mail ou entregues pessoalmente, informando a 
razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG e telefone; 
7.3.3.5. Possuir mecanismo que somente permita a apresentação de 
lance de valor superior ao do último lance ofertado, observado o 
incremento mínimo fixado para o item/lote; 
7.3.3.6. Possibilitar que a cada lance ofertado, via internet ou 
verbalmente, seja o participante imediatamente informado de seu 
recebimento segundo condições que lançou; 
7.3.3.7. Possuir site próprio que possibilite a realização de venda direta e 
leilão pela internet, inclusive com lances on-line e que permita a 
visualização de fotos dos bens ofertados, observado o contido no 
subitem 7.3.3.5; 
7.3.3.8. Realizar a gravação e registro do leilão. 
7.3.3.9. Dar-se por ciente de que não será devida qualquer comissão a 
cargo da Prefeitura Municipal de Manaus. 
7.3.3.10. Fazer a conferência dos bens removidos (estado de conservação, 
porte e peso aproximado), retirar fotos dos bens, cópia de documentos 
comprobatórios da propriedade e levantamento de ônus sobre os bens. 
 
8. DA ENTREGA DO ENVELOPE COM A DOCUMENTAÇÃO 
 
8.1. O Pedido de Credenciamento (ANEXO II) e a documentação exigida 
no item 7 deste Edital deverão ser entregues na sede da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, no 4º 
andar- Gerência de Contrato de Convênios –GECC, na rua São Luís, 
416, Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-250, no período de 
25/03/2020 a 31/03/2020, nos dias úteis e de expediente, de segunda a 
quinta-feira, no horário de 08h às 16h e na sexta-feira, no horário de 08h 
às 13h, em envelope lacrado e inviolado, contendo em sua parte 
externa e frontal a seguinte identificação: 
 

PREFEITURA DE MANAUS 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 

SEMAD 
CREDENCIAMENTO N. 002/2020 – SEMAD/PM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2019/16330/16362/00003 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

NOME DO INTERESSADO: (indicar o nome) 
CPF: (indicar cadastro CPF) 

Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de leilões 
presencial e/ou eletrônico de bens imóveis desafetados e móveis 

inservíveis pertencentes ao MUNICÍPIO. 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

8.2. O envelope referido no item anterior permanecerá lacrado e 
inviolado até a data de sua abertura na sessão pública; 
8.3. A entrega do envelope configura a aceitação de todas às condições 
estabelecidas neste credenciamento, bem como implica a 
obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se o requerente a 
declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo à 
participação, quando for o caso. 
8.4. Os documentos devem ser entregues em uma via, em cópias 
autenticadas, sendo admitidas cópias simples dos documentos, desde 
que os originais sejam apresentados, no mesmo momento, para 
conferência da originalidade pela Comissão de Credenciamento; 
8.5. A ausência de qualquer dos documentos exigidos neste Edital para 
habilitação, bem como a presença de documentos incompletos, 
incorretos, em desacordo com este Edital, com rasuras, entrelinhas ou 
com a validade expirada, poderá acarretar a inabilitação do proponente. 
8.6. Os documentos deverão estar regulares quanto aos prazos de 
validade neles previstos. 
8.7. O interessado no Credenciamento poderá encaminhar a 
documentação exigida por meio de SEDEX, serviço similar ou 
correspondência registrada, desde que seja recepcionada no Protocolo 
da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD, assumindo a proponente os riscos por eventuais atrasos no 
transporte e entrega da documentação 
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9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO ENVELOPE. DA ANÁLISE 
DA DOCUMENTAÇÃO, DO SORTEIO E DO CREDENCIAMENTO 
 
9.1. Da Sessão Pública de Abertura do Envelope: 
9.1.1. A sessão pública de abertura do envelope será realizada na Sede 
da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD, no auditório, 5º andar, rua São Luís, 416, Adrianópolis, 
Manaus, Amazonas, no dia 02/04/2020, às 10h. 
9.2. Da Análise da Documentação 
9.2.1. A análise da documentação será processada em conformidade 
com as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos. 
9.2.2.  Os documentos entregues para fins de habilitação devem ter 
todas as suas páginas juntadas ao processo administrativo, numeradas 
e rubricadas por todos os interessados presentes e pela Comissão de 
Credenciamento. 
9.2.3. A Comissão de Credenciamento verificará se os documentos 
apresentados cumprem os requisitos de habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, e qualificação técnica, declarando o proponente 
habilitado. 
9.2.4. Serão declarados inabilitados os interessados que não cumpram 
com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
9.2.5. A Comissão de Credenciamento divulgará a relação de 
credenciadas no sítio eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br e no 
Diário Oficial do Município - D.O.M. 
9.3. Da Sessão de Sorteio, Classificação e de Credenciamento: 
9.3.1. A Comissão, após análise da documentação dos participantes e 
verificada sua regularidade, convocará os Leiloeiros Oficiais habilitados 
para a sessão pública de sorteio destinado à elaboração do rol de 
credenciados, sendo que a relação numerada obedecerá ao critério de 
ordem de sorteio. 
9.3.2. A sessão pública de sorteio para elaboração do rol de 
credenciados será realizada na Sede da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, auditório, 5º andar, rua 
São Luís, 416, Adrianópolis, Manaus, Amazonas, em data e horário 
previamente designado, devendo observar que: 
9.3.2.1. As divulgações se darão por meio de comunicação por correio 
eletrônico ou notificação pessoal por meio de ofício, bem como sítio 
eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br. 
9.3.3. Poderão participar do sorteio apenas os leiloeiros que atenderem 
às condições previstas neste Edital na data do sorteio; 
9.3.4. Os sorteios serão realizados de forma não eletrônica e acontecerá 
independentemente da presença dos leiloeiros, que estarão livres para 
participar de todas as etapas do evento. 
9.3.5. Os resultados dos sorteios serão disponibilizados no sítio 
eletrônico da SEMAD https://semad.manaus.am.gov.br. 
9.3.6. A relação numerada de Leiloeiros Oficiais credenciados será 
utilizada de forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodízio 
dos leiloeiros, e será rigorosamente seguida, mantendo-se a sequência, 
a começar pelo primeiro sorteado. 
9.3.7. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será 
ocupada pelo próximo na ordem de classificação, reordenando os 
demais. 
9.4. Caso não compareça nenhum interessado no presente 
credenciamento, o prazo de entrega da documentação será prorrogado 
até que haja Leiloeiro Oficial em condições de atender ao Edital. 
9.5. O participante poderá apresentar-se a todos os atos previstos neste 
item 9 por mandatário munido de procuração com poderes específicos 
para intervir no presente procedimento de credenciamento, inclusive 
para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 
 

10. DA VIGÊNCIA E INCLUSÃO NO ROL DOS CREDENCIADOS: 
 

10.1. O Sistema de Credenciamento será mantido em vigor pelo prazo 
de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos 
períodos, permitindo a qualquer tempo a inscrição de novos 
interessados, desde que atendam aos requisitos do chamamento 
público. 
10.2. O leiloeiro que solicitar sua inclusão no Rol de Credenciados 
publicado pela SEMAD, desde que tenha sua documentação aprovada, 
será incluído na última posição da lista dos integrantes, devendo-se 
observar que: 
10.2.1. As novas inclusões no Rol de Credenciados serão registradas 
com base na ordem de protocolo da solicitação junto à SEMAD. 
10.2.2. Os novos credenciados serão habilitados a compor o banco de 
credenciados pelo prazo remanescente do credenciamento, prazo este 
contado a partir da data de sua efetiva habilitação. 

10.2.3. Eventuais pedidos contendo a mesma data de protocolo serão 
submetidos a sorteio, a fim de ser definida a ordem de ingresso dos 
pedidos nas últimas posições do Rol de Credenciados. 
 
11. HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Os procedimentos adotados pela Comissão de Credenciamento na 
condução e no julgamento da documentação de habilitação prevista 
neste Edital de Credenciamento serão homologados pela autoridade 
competente. 
 
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO LEILOEIRO CREDENCIADO 
 
12.1. Quanto à seleção do leiloeiro credenciado, o critério de 
acionamento do leiloeiro credenciado para prestar os serviços será o de 
rodiziamento, em ordem definida por sorteio realizado em sessão pública 
pela SEMAD, para bens móveis e imóveis eventualmente indicados pelo 
Município. 
12.2. O Leiloeiro que rejeitar a designação para a realização de leilões, 
perderá a vez, situação em que será chamado o próximo na ordem de 
classificação. 
 
13. DO DESCREDENCIAMENTO 
 
13.1. Haverá o cancelamento do credenciamento do leiloeiro, nos 
seguintes casos: 
13.1.1. Receber 03 (três) advertências pelo mesmo motivo; 
13.1.2. Recusa injustificada em assinar o Contrato para realização das 
atividades objeto deste Edital; 
13.1.3. Omissão de informações ou a prestação de informações 
inverídicas para obter credenciamento em face do presente Edital; 
13.1.4. Instauração de insolvência civil; 
13.1.5. Falsidade ideológica; 
13.1.6. Infração à Lei, bem como à legislação de regência; 
13.1.7. Descumprimento na execução dos serviços a serem realizados 
pelo credenciado como negligência, imprudência e imperícia; 
13.1.8. Cessão total ou parcial da prestação do serviço sem a anuência 
da SEMAD; 
13.1.9. Divulgação, pelo credenciado, de informações do interesse 
exclusivo da SEMAD, obtidas em decorrência do credenciamento; 
13.1.10. Omitir ou prestar informações inverídicas aos interessados 
sobre os bens ou as condições de venda que resultem na posterior 
desistência do adquirente em realizar a compra; 
13.1.11. Deixar de efetuar publicação do extrato do edital de leilão em, 
no mínimo, 2 (dois) jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos 
oficiais, principalmente no Município em que será realizado. 
13.1.12. Quanto ao cancelamento do Instrumento de Credenciamento, 
destaca-se que: 11.2.1. Ocorrendo o cancelamento, por descumprimento 
das condições contratuais, o profissional descredenciado deverá, no 
prazo de 5 dias corridos, recolher os bens em local a ser determinado 
pela SEMAD, transferir os valores ainda pendentes de repasse 
decorrentes de alienações e prestar contas de toda a documentação que 
lhe foi confiada, fazendo a entrega dos respectivos dossiês protocolados 
à SEMAD. 
13.1.13. A SEMAD não se responsabiliza pelo pagamento de nenhum 
valor em decorrência do cancelamento do credenciamento; 
13.1.14. O leiloeiro deverá ser formalmente notificado do seu 
descredenciamento. 
13.1.15. O descredenciamento será precedido de observância ao 
contraditório e ampla defesa. 
 

14. DOS RECURSOS 
 

14.1. O prazo de recurso relativo ao julgamento da documentação será 
de até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da divulgação de habilitação. 
14.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais participantes, 
que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
14.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso. 
14.4. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 
com vista franqueada ao interessado. 

https://semad.manaus.am.gov.br/
https://semad.manaus.am.gov.br/
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14.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
14.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO 
 
15.1. Quanto ao Contrato de Prestação de Serviços, destaca-se que 
somente serão chamados a firmar contrato de prestação de serviços 
correspondentes ao objeto deste Edital, os leiloeiros que assinaram o 
Instrumento de Credenciamento junto à SEMAD, observando que: 
15.2. O Leiloeiro Oficial selecionado será convocado a celebrar o 
Contrato de Prestação de Serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento da comunicação através de correio 
eletrônico e/ou notificação pessoal; 
15.3. Se o Leiloeiro Oficial selecionado e convocado para celebrar o 
Contrato de Prestação de Serviços não o fizer no prazo indicado, será 
convocado o leiloeiro credenciado seguinte constante do Rol de 
Credenciados resultante deste procedimento, sem prejuízo de eventual 
aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste instrumento e na 
legislação que disciplina a matéria; 
15.4. O prazo de vigência do contrato firmado com cada leiloeiro será de 
12 (doze) meses, prorrogável única e exclusivamente com base no art. 
57, § 1º, da Lei 8.666/1993; 
15.5. Após assinatura de contrato com a SEMAD, o leiloeiro será 
incluído na última posição do Rol de Credenciados, podendo ser 
novamente acionado somente após completo rodízio dos credenciados. 
 
16. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
16.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Projeto Básico (ANEXO I) e na Minuta de Termo de 
Contrato (ANEXO VIII). 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as 
estabelecidas no Projeto Básico (ANEXO I) e na Minuta de Termo de 
Contrato (ANEXO VIII). 
 
18. DO PAGAMENTO 
 
18.1. As regras acerca do pagamento, repasse dos valores e prestação 
de contas são as estabelecidas no Projeto Básico (ANEXO I) e na 
Minuta de Termo de Contrato (ANEXO VIII). 
18.2. Em hipótese alguma, será paga alguma outra remuneração para o 
credenciado que não aquela trazida pelo Projeto Básico (ANEXO I) e 
Minuta de Termo de Contrato (ANEXO VIII). 
 
19. DA RESCISÃO DO CONTRATO. 
 
19.1. As regras acerca das rescisões administravas são as estabelecidas 
no Projeto Básico (ANEXO I) e Minuta de Termo de Contrato (ANEXO 
VIII). 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. As regras acerca das sanções administravas são as estabelecidas 
Projeto Básico (ANEXO I) e Minuta de Termo de Contrato (ANEXO VIII). 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
 
21.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar 
este Edital de credenciamento, no todo ou em parte, exclusivamente por 
meio eletrônico credenciamento.semad@pmm.am.gov.br, até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para análise da documentação 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1. A participação do interessado no Credenciamento implica a 
aceitação das condições constantes deste Edital e dos anexos que o 
integram. 
22.2. A Credenciada deverá manter as condições de habilitação durante 
toda a vigência do Credenciamento, observada a obrigatoriedade de 
atualização das informações cadastrais. 

22.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Credenciante, conforme 
disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
22.4. Os proponentes obrigam-se a observar e guardar sigilo de todos os 
dados pessoais e profissionais obtidos em decorrência do presente 
edital, e a não utilizar ou divulgar as informações obtidas para qualquer 
fim, sob as penas da lei civil, penal e correlatas. 
22.5. A Administração poderá revogar este Edital de Credenciamento por 
razões de interesse público. 
22.6. Qualquer alteração nas condições do Credenciamento será 
divulgada e publicada pela mesma forma em que se deu a divulgação e 
publicação do texto original. 
22.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização das sessões referidas no item 9 na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pela Comissão. 
22.8. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão o horário de Manaus – AM. 
22.9. Incumbirá ao interessado acompanhar as operações da sessão 
pública do Credenciamento, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer atos. 
22.10. No julgamento da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.11. A homologação do resultado deste credenciamento não implicará 
direito à contratação. 
22.12. As normas disciplinadoras do credenciamento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.13. Os interessados assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas documentações e a Administração não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo de Credenciamento. 
22.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
o afastamento do interessado, desde que seja possível o aproveitamento do 
ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
22.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus 
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste 
Edital. 
22.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico da 
Prefeitura de Manaus e da SEMAD na rede mundial de computadores, por 
meio dos seguintes endereços eletrônicos https://semad.manaus.am.gov.br 
e, também, poderá ser solicitado o acesso eletrônico externo através do e-
mail: credenciamento.semad@pmm.am.gov.br 
 

23. DO FORO 
 

23.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 
presente credenciamento, fica eleito o foro da cidade de Manaus/AM, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
 

1. Dados do Órgão 
 

Órgão: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
CNPJ: 04.312.641/0001-32 
Endereço: Rua São Luiz,  nº 416 – Adrianópolis 
CEP: 69057-010 
Cidade:  Manaus/ Am 
Fones:  (092) 3215-6351/ 3215-6300 
 

2. Objeto 
2.1. Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de leilões 
presencial e/ou eletrônico de bens imóveis desafetados e móveis 
inservíveis pertencentes ao MUNICÍPIO (PREFEITURA DE MANAUS). 
 

3. Justificativa e Objetivos 
3.1 A Prefeitura de Manaus adquire bens móveis permanentes, para 
utilização no desenvolvimento de suas atividades, bem como na 
prestação de serviços públicos à população. Com o decurso do tempo, 
referidos bens deixam de ser úteis ao órgão ou entidade possuidor, 
tornando-se inservíveis, denominação atribuída aos bens caracterizados 
como ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. 

mailto:semad@pmm.am.gov.br
https://semad.manaus.am.gov.br/
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3.2 Por não mais atenderem a finalidade para qual foram adquiridos, não 
há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao patrimônio 
público, razão pela qual ocorre o desfazimento destes bens, que tem por 
objetivo principal arrecadar recursos para a aquisição de novos bens 
permanentes; bem como se justifica pela redução de custos 
administrativos para manutenção dos mesmos no acervo patrimonial. 
3.3. Faz-se necessário o desfazimento dos bens por meio de leilão tendo 
em vista que: 
3.3.1. Os bens móveis em sua maioria estão submetidos ao desgaste 
natural pela ação do tempo e ocupa espaço físico tanto na Central de 
Bens Inservíveis – PMM que recebe constantemente bens dos órgãos e 
entidades do Município, quanto nos Depósitos da SEMSA e SEMED que 
recebem bens inservíveis de suas unidades existentes nas diversas 
zonas do Município. 
3.3.2. Referente aos bens imóveis desafetados a conservação e controle 
é dispendiosa, sendo assim, conforme Decreto nº 4.458, de 01 de julho 
de 2019, a SEMAD deve promover a alienação, mediante leilão, 
reduzindo ou evitando despesas e trazendo arrecadação para o 
Município. 
3.4. Sendo assim, justificamos a solicitação da contratação deste serviço 
no fato de não trazer custos diretos para a Administração e de 
possibilitar atender à totalidade da demanda por desfazimento de bens 
próprios. 
3.5. Visando ainda atender ao art. 5º do Decreto nº 4.458 de 01/07/2019 
que determina que a SEMAD promova a alienação, mediante leilão, dos 
imóveis desativados e dispendiosos de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Manaus. 
3.6. A escolha dos Leiloeiros Oficiais por meio do procedimento de 
CREDENCIAMENTO é de grande relevância para que a Prefeitura 
Municipal de Manaus possa realizar o Leilão de bens imóveis 
desafetados e móveis inservíveis em conformidade com a Lei nº. 8.666 
de 21 de junho de 1993, Lei nº 2.085/2015 de 30/12/2015 e Decreto 
Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 e Instrução Normativa do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI 
nº 72, de 19 de dezembro de 2019. 
3.7. Justifica-se essa escolha, visto que a Junta Comercial do Estado 
Amazonas – JUCEA não se responsabiliza mais em indicar o Leiloeiro 
na ordem para realização do leilão, cabendo a indicação dos entes 
interessados, seja por meio licitatório ou outra forma de critério, 
conforme, § 2º do Art. 66 da Instrução Normativa DREI nº 72, de 
19/12/2019, § 2º. Art. 66. 
3.8. Salienta-se que o pretenso credenciamento de Leiloeiro Oficial visa 
disponibilizar mais um meio para que o Município possa realizar o 
desfazimento eficiente de seus bens próprios, somando esforços aos 
trabalhos desenvolvidos pelos servidores municipais, competindo a 
Administração avaliar qual a solução mais adequada para cada caso 
concreto. 
3.9. A exigência de possibilitar lances pela internet se justifica pela maior 
abrangência e consequente maior possibilidade de se obter vantagem 
para o município. 
 

4. Dos Impedimentos 
4.1. Estará impedido de participar do credenciamento o leiloeiro oficial 
que se enquadrar nas seguintes situações: 
4.1.1  Esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária aplicada 
pela Comissão de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos – 
CED/LC, instituída pela Lei Municipal n° 2442, de 28 de maio de  
2019, ou tenha sido apenado com declaração de inidoneidade por 
qualquer órgão da Administração Pública federal, estadual, distrital ou 
municipal; 
4.1.2. Tenha sido destituído ou suspenso do exercício da função, nos 
termos dos artigos 16 a 18 do Decreto Federal n° 21.981, de 19 de 
outubro de 1932 ou proibido ou impedido nos termos dos artigos 70 e 71 
da Instrução Normativa n° 72, de 19 de dezembro de 2019, expedida 
pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - 
DREI; 
4.1.3. Esteja vinculado à Administração Pública Municipal como agente 
político, servidor estatutário, servidor temporário, empregado público, 
servidor ocupante de cargo em comissão, conselheiro tutelar e membros 
de conselhos e comissões municipais, estagiário e terceirizado; 
4.1.4. Que não atenda aos requisitos do edital quanto à capacidade 
técnica, jurídica ou regularidade fiscal e trabalhista; 
4.2. O Leiloeiro credenciado não poderá, em hipótese alguma, arrematar 
o bem em leilão; 
Os agentes públicos relacionados no subitem 4.1.3, estão impedidos de 
participar de leilão nos termos deste projeto básico. 

5.  Do Pedido de Credenciamento 
5.1. O participante deverá apresentar o Pedido de Credenciamento 
acompanhado obrigatoriamente dos seguintes documentos e 
declarações por ele firmadas: 
5.1.1. Habilitação jurídica; 
5.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista; 
5.1.3. Habilitação Técnica: 
5.1.3.1. Termo de Compromisso do Leiloeiro; 
5.1.3.2. Declaração de Infraestrutura; 
5.1.3.3. Declaração de Regularidade da Profissão; 
5.1.3.4. Atestado (s) de Capacidade Técnica; 
5.1.4. Declaração de Inexistência de Impedimento para Licitar ou 
Contratar com a Administração Pública; 
5.1.5. Declaração de Regularidade com o CADIN/AM. 
 

6. Dos Documentos 
6.1 Habilitação Jurídica 
6.1.2 Documento de identificação oficial com foto; 
6.1.3. Certidão da matrícula na Junta Comercial do Estado do 
Amazonas, nos termos do parágrafo único, do artigo 51, da Instrução 
Normativa DREI n° 72, de 19 de dezembro de 2019; 
6.1.4. Declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a 
Junta Comercial do Estado do Amazonas. 
6.1.5. Certidões emitidas pelos cartórios de distribuição do domicílio do 
leiloeiro referentes ao protesto de títulos, cível e crime, da Justiça 
Estadual e Certidão emitida pela Justiça Federal; 
6.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
6.2.1. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
6.2.2. Comprovação de inscrição e da regularidade perante a 
Previdência Social; 
6.2.3. Prova de regularidade com o FGTS, expedida pela Caixa 
Econômica Federal, ou se não for empregador, declaração nestes 
termos; 
6.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, estadual e 
municipal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de  
Tributos e Certidão quanto à Dívida Ativa ou outras equivalentes, na 
forma da lei, expedidas nas diferentes esferas de governo pelo órgão 
competente; e, 
6.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.2.6. Serão admitidas certidões emitidas por meio da internet desde que 
no prazo de validade. 
6.2.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões e/ou 
documentos. 
6.3 Habilitação Técnica 
6.3.1 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo leiloeiro 
serão: 
6.3.1.1.  Termo de Compromisso do Leiloeiro; 
6.3.1.2. Declaração de Infraestrutura; 
6.3.1.3. Declaração de Regularidade da Profissão; 
6.3.1.4. Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 
exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12 meses. 
6.3.2. O leiloeiro oficial deverá assinar Termo de Compromisso 
comprometendo-se a: 
6.3.2.1. Ter condições para cumprir os seguintes requisitos básicos para 
a realização de Leilão Presencial e/ou Eletrônico ocasião em que 
deverão ser atendidas as seguintes exigências: 
6.3.2.1.1. Oferecer no mínimo instalações próprias ou de terceiros que 
possuam infraestrutura adequada para a realização dos leilões com 
sistema audiovisual e aparelhagem de som; 
6.3.2.1.1.1 A comprovação da infraestrutura mínima exigida deverá ser 
feita mediante apresentação de declaração pelo interessado (Declaração 
de Infraestrutura); 
6.3.2.1.2. Divulgar o evento em endereço eletrônico próprio, bem como 
em material impresso e em quaisquer outros meios de comunicação, de 
forma a conter, dentre outras informações, as seguintes: 
a. características dos bens; 
b. fotografias; 
c. edital; 
d. contatos. 
6.3.2.1.3. Possibilitar, no leilão eletrônico, a projeção em tela da 
descrição do lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os 
ofertados via Internet; 
6.3.2.1.4. Possibilitar a realização do leilão com recepção e estímulo de 
lances em tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances 
verbais e os lances efetuados eletronicamente; 
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6.3.2.1.5. Permitir o recebimento e a inserção na internet dos lances 
prévios remetidos via e-mail ou entregues pessoalmente, informando a 
razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG e telefone; 
6.3.2.1.6. Possuir mecanismo que somente permita a apresentação de 
lance de valor superior ao do último lance ofertado, observado o 
incremento mínimo fixado para o item/lote; 
6.3.2.1.7. Possibilitar que a cada lance ofertado, via internet ou 
verbalmente, seja o participante imediatamente informado de seu 
recebimento segundo condições que lançou; 
6.3.2.1.8. Possuir site próprio que possibilite a realização de venda direta 
e leilão pela internet, inclusive com lances on-line e que permita a 
visualização de fotos dos bens ofertados, observado o contido no 
subitem 6.3.3.5; 
6.3.2.1.9. Realizar a gravação e registro do leilão. 
6.3.2.2. Dar-se por ciente de que não será devida qualquer comissão a 
cargo da Prefeitura Municipal de Manaus. 
6.3.2.3. Fazer a conferência dos bens removidos (estado de 
conservação, porte e peso aproximado), retirar fotos dos bens, cópia de 
documentos comprobatórios da propriedade e levantamento de ônus 
sobre os bens 
 

7. Credenciamento 
7.1. A Comissão de Credenciamento será designada pela Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –SEMAD mediante 
Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Município - DOM. 
7.2. Os documentos entregues para fins de habilitação devem ter todas 
as suas páginas juntadas ao processo administrativo, numeradas e 
rubricadas por todos os interessados presentes e pela Comissão de 
Credenciamento. 
7.3. A Comissão de Credenciamento verificará se os documentos 
apresentados cumprem os requisitos de habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, e qualificação técnica, declarando o proponente habilitado. 
7.4. Serão declarados inabilitados os interessados que não cumpram com 
os requisitos de habilitação exigidos neste Projeto Básico e no Edital. 
7.5. A Comissão de Credenciamento divulgará a relação de 
credenciadas no sítio eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br/ e no 
Diário Oficial do Município –DOM. 
7.6. A Comissão, após análise da documentação dos participantes e 
verificada sua regularidade, convocará os Leiloeiros Oficiais habilitados 
para a sessão pública de sorteio destinado à elaboração do rol de 
credenciados, sendo que a relação numerada obedecerá ao critério de 
ordem de sorteio. 
7.7. A sessão pública de sorteio para elaboração do rol de credenciados 
será realizada na Sede da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão - SEMAD, rua São Luís, 416, Adrianópolis, 
Manaus, Amazonas, em data e horário previamente designado, devendo 
observar que: 
7.7.1. As divulgações se darão por meio de comunicação por correio 
eletrônico ou notificação pessoal por meio de ofício, bem como sítio 
eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br/; 
7.8. Poderão participar do sorteio apenas os leiloeiros que atenderem às 
condições previstas neste projeto básico e Edital, na data do sorteio; 
7.9. Os sorteios serão realizados de forma não eletrônica e acontecerá 
independentemente da presença dos leiloeiros, que estarão livres para 
participar de todas as etapas do evento. 
7.10. Os resultados dos sorteios serão disponibilizados no sítio 
eletrônico https://semad.manaus.am.gov.br/ e no Diário Oficial do 
Município –DOM. 
7.11. A relação numerada de Leiloeiros Oficiais credenciados será 
utilizada de forma a se estabelecer a ordem de designação e o rodízio 
dos leiloeiros, e será rigorosamente seguida, mantendo-se a sequência, 
a começar pelo primeiro sorteado. 
7.12. Havendo descredenciamento de Leiloeiro, sua posição será ocupada 
pelo próximo na ordem de classificação, reordenando os demais. 
7.13. Caso não compareça nenhum interessado no presente 
credenciamento, o prazo de entrega da documentação será prorrogado 
até que haja Leiloeiro Oficial em condições de atender a este projeto 
básico e Edital. 
7.14.O participante poderá apresentar-se a todos os atos previstos neste 
item 7 por mandatário munido de procuração com poderes específicos 
para intervir no presente procedimento de credenciamento, inclusive 
para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 
7.15. O Sistema de Credenciamento será mantido em vigor pelo prazo de 
12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, 
permitindo a qualquer tempo a inscrição de novos interessados, desde que 
atendam aos requisitos do chamamento público. 

7.16.  O leiloeiro que solicitar sua inclusão no Rol de Credenciados 
publicado pela SEMAD, desde que tenha sua documentação aprovada, 
será incluído na última posição da lista dos integrantes, devendo-se 
observar que: 
7.16.1.  As novas inclusões no Rol de Credenciados serão registradas 
com base na ordem de protocolo da solicitação junto à SEMAD. 
7.16.2. Os novos credenciados serão habilitados a compor o banco de 
credenciados pelo prazo remanescente do credenciamento, prazo este 
contado a partir da data de sua efetiva habilitação. 
7.16.3. Eventuais pedidos contendo a mesma data de protocolo serão 
submetidos a sorteio, a fim de ser definida a ordem de ingresso dos 
pedidos nas últimas posições do Rol de Credenciados. 
7.17. Os procedimentos adotados pela Comissão de Credenciamento na 
condução e no julgamento da documentação de habilitação prevista 
neste projeto básico e edital serão homologados e publicada no Diário 
Oficial do Município – DOM pela autoridade competente. 
7.18. Quanto à seleção do leiloeiro credenciado, o critério de 
acionamento do leiloeiro credenciado para prestar os serviços será o de 
rodiziamento, em ordem definida por sorteio realizado em sessão pública 
pela SEMAD, para bens móveis e imóveis eventualmente indicados pelo 
Município. 
7.19. O Leiloeiro que rejeitar a designação para a realização de leilões, 
perderá a vez, situação em que será chamado o próximo na ordem de 
classificação. 
 
8. Descredenciamento 
8.1. Haverá o cancelamento do credenciamento do leiloeiro, nos 
seguintes casos: 
8.1.1. Receber 03 (três) advertências pelo mesmo motivo; 
8.1.2. Recusa injustificada em assinar o Contrato para realização das 
atividades objeto deste projeto básico; 
8.1.3. Omissão de informações ou a prestação de informações inverídicas 
para obter credenciamento em face do presente projeto básico; 
8.1.4. Instauração de insolvência civil; 
8.1.5. Falsidade ideológica; 
8.1.6. Infração à Lei, bem como à legislação de regência; 
8.1.7. Descumprimento na execução dos serviços a serem realizados 
pelo credenciado como negligência, imprudência e imperícia; 
8.1.8. Cessão total ou parcial da prestação do serviço sem a anuência 
da SEMAD; 
8.1.9. Divulgação, pelo credenciado, de informações do interesse 
exclusivo da SEMAD, obtidas em decorrência do credenciamento; 
8.1.10. Omitir ou prestar informações inverídicas aos interessados sobre 
os bens ou as condições de venda que resultem na posterior desistência 
do adquirente em realizar a compra; 
8.1.11. Deixar de efetuar publicação do extrato do edital de leilão em, no 
mínimo, 01 (uma) vez em jornal de grande circulação do Estado e em 
sítios eletrônicos oficiais, principalmente no Município em que será 
realizado. 
8.1.11.1 Quanto ao cancelamento do Instrumento de Credenciamento, 
destaca-se que: 
8.1.11.1.1 Ocorrendo o cancelamento, por descumprimento das 
condições contratuais, o profissional descredenciado deverá, no prazo 
de 5 dias corridos, recolher os bens em local a ser determinado pela 
SEMAD, transferir os valores ainda pendentes de repasse decorrentes 
de alienações e prestar contas de toda a documentação que lhe foi 
confiada, fazendo a entrega dos respectivos dossiês protocolados à 
SEMAD. 
8.1.12. A SEMAD não se responsabiliza pelo pagamento de nenhum 
valor em decorrência do cancelamento do credenciamento; 
8.1.13. O leiloeiro deverá ser formalmente notificado do seu 
descredenciamento. 
8.1.14. O descredenciamento será precedido de observância ao 
contraditório e ampla defesa. 
 

9. Realização do Leilão 
9.1. Os serviços deverão ser executados em instalações próprias ou de 
terceiros que possuam infraestrutura adequada para a realização dos leilões 
com sistema audiovisual e aparelhagem de som, e ainda em site próprio que 
possibilite não só a divulgação, como a realização de alienação pela 
internet, inclusive com ofertas on-line, bem como possibilite a venda direta e 
permita a visualização de fotos dos bens ofertados, as características dos 
bens, editais, contatos, etc., aos interessados a participarem do leilão, 
correndo por conta do Credenciado todas as despesas relativas a encargos 
trabalhistas, previdenciário, transporte de pessoal, publicações e quaisquer 
outras decorrentes da execução do objeto. 

https://semad.manaus.am.gov.br/
https://semad.manaus.am.gov.br/
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9.2. Compete ao Leiloeiro Oficial à condução pessoal do leilão alocando 
recursos humanos de seus quadros, além de recursos físicos e 
tecnológicos, como o ambiente para realização do evento e 
equipamentos de informática para processamento dos trabalhos, sem 
qualquer despesa a SEMAD. 
9.3. No caso do Leilão Virtual, o Leiloeiro Oficial deverá providenciar 
infraestrutura adequada. Neste caso, a sede dos trabalhos, ou seja, a 
infraestrutura informatizada que realizará, comandará e acompanhará o 
certame deverá ser no município de Manaus, conforme subitens 6.3.1.2 
e 6.3.2. 
 

10. Preço e forma de remuneração 
10.1. Pela prestação dos serviços, o Leiloeiro Oficial credenciado 
receberá a comissão de 5% (cinco por cento) para bens móveis  e 3% 
(três por cento) para bens imóveis, calculada sobre o valor de venda de 
cada bem, ou lote, negociado em leilão, cobrada sem a interveniência do 
Município, pelo próprio leiloeiro, diretamente dos respectivos 
arrematantes dos bens. 
10.2. Não será devido ao leiloeiro oficial credenciado nenhum outro 
pagamento, por parte do município além da comissão referida no item 10.1. 
10.3. As despesas com a execução dos leilões correrão única e 
exclusivamente por conta dos Leiloeiros Oficiais credenciados. 
10.4. Não cabe a esta Secretaria, qualquer responsabilidade pela 
cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos 
despendidos pelo Leiloeiro Oficial para recebê-la. 
10.5. O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento de 
impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas 
ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a 
execução dos serviços contratados. 
10.6. Em hipótese alguma o leiloeiro poderá realizar retenção parcial ou 
total do valor de venda dos bens, que deverá ser repassado 
integralmente ao Município. 
 

11. Obrigações do (a) Contratado (a) 
11.1. Compete ao CONTRATADO, além das obrigações estabelecidas 
em lei, em especial aquelas constantes da Lei n. 8.666/93, Decreto 
Federal n. 21.981, de 19/10/1932 e Instrução Normativa DREI nº 72 de 
19/12/2019: 
11.1.1. Responsabiliza-se integralmente pelos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente; 
11.1.2. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária para a realização 
do leilão e para a obtenção de melhores condições de competitividade e 
consequentemente, de preços dos bens a serem alienados utilizando-se 
dos meios idôneos de publicidade que entender pertinentes para a 
divulgação do leilão, responsabilizando-se obrigatoriamente pela 
publicação dos avisos contendo o resumo do edital do leilão em jornal de 
grande circulação na cidade de Manaus/AM, nos termos do art. 21 da Lei 
nº 8.666/93; 
11.1.3. Divulgar também o leilão em endereço eletrônico, confeccionar 
material publicitário impresso sobre o leilão sob a forma de cartilha, 
livreto, folheto, etc., fazendo constar na divulgação do evento na internet 
e no material impresso toda a descrição dos bens ofertados, informações 
sobre o leilão, telefones para contato e demais esclarecimentos que se 
fizerem necessários; 
11.1.4. Organizar os lotes de bens a serem leiloados, disponibilizando, 
no mínimo, 02 (dois) funcionários para realização dos lotes; 
11.1.5. Proceder à venda do(s) bem(ns) móveis e imóveis descrito(s) no 
edital do leilão, de acordo com o maior lance, reservando-se a 
CONTRATANTE o direito de excluir qualquer bem(ns) do leilão, a seu 
único e exclusivo critério, até o momento da realização do respectivo; 
11.1.6. Apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da 
realização do leilão, prestação de contas — relatório geral de vendas em 
leilão, contendo: 
a) data/ local da realização do evento; 
b) comprovante de depósito referente ao valor arrecadado no leilão. 
c) cópia dos anúncios oficiais; 
d) cópia do edital; 
e) demonstrativo do(s) bem(ns) móveis e imóveis leiloados por lotes, con 
endereço, número do registro de identidade, número do CPF do 
arrematante, se pessoa física. No caso de pessoa jurídica, o nome elou 
razão social da empresa arrematante, endereço, número no CNPJ, 
número da inscrição estadual, em ambos os casos, o número do telefone 
para contato e valor(es) de arrematação  
f) demonstrativo de despesas do leilão, contendo cópias dos 
comprovantes de pagamento; 

g) apuração geral do leilão: valor bruto do leilão, resumo das despesas e 
valor líquido do leilão, 
h) cópias das notas de vendas; 
11.1.7. Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à 
Prefeitura de Manaus ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização da Prefeitura de Manaus em seu 
acompanhamento. 
11.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na legislação indicada no preâmbulo do contrato;  
11.1.9. Atender aos interessados pessoalmente ou por sua equipe, por 
telefone, fax, internet a respeito de esclarecimentos elou reclamações 
sobre seus serviços; 
11.1.10. Conduzir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos 
administrativos de sua competência até o encerramento do evento, com 
emissão de autorização para a retirada de bens arrematados e pagos; 
11.1.11. Ter condições para cumprir os seguintes requisitos básicos para 
a realização de Leilão Presencial e/ou Eletrônico, desde que haja prévia 
autorização da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD, conforme o caso, ocasião em que deverão ser 
atendidas as seguintes exigências: 
a) Possibilitar, no leilão eletrônico, a projeção em tela da descrição do 
lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os ofertados via 
Internet; 
b) Possibilitar a realização do leilão com recepção e estímulo de lances 
em tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances verbais e 
os lances efetuados eletronicamente; 
c) Permitir o recebimento e a inserção na internet dos lances prévios 
remetidos via fax, e-mail ou entregues pessoalmente, informando a 
razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG e telefone; 
d) Possuir mecanismo que somente permita a apresentação de lance de 
valor superior ao do último lance ofertado, observado o incremento 
mínimo fixado para o item/lote; 
e) Possibilitar que a cada lance ofertado, via internet ou verbalmente, 
seja o participante imediatamente informado de seu recebimento 
segundo condições que lançou; 
f) Possuir site próprio que possibilite a realização de venda direta e leilão 
pela internet, inclusive com lances on-line e que permita a visualização 
de fotos dos bens ofertados, observado o contido na alínea ‘d’; 
g) Realizar a gravação e registro do leilão; 
11.1.12. Cumprir as instruções ou ordens declaradas pelo 
CONTRATANTE; 
11.1.13. Responsabilizar-se pela indenização correspondente ao dano, 
no caso de incêndio, quebras ou extravios; 
11.1.14. Exibir, sempre que lhe for exigido, ao se iniciar o leilão, a 
carteira de exercício profissional ou declaração de habilitação, com data 
de expedição atual, fornecidos pela Junta Comercial; 
11.1.15. Fazer conhecidas, antes de começarem o ato do leilão, as 
condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos 
que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, 
principalmente quando há ônus sobre o bem que pela simples intuição, 
não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, 
medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas 
indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso 
couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa; 
11.1.16. Adotar, as medidas legais cabíveis, na hipótese de o 
arrematante não efetuar o pagamento no prazo estipulado em edital ou 
condições do leilão; 
 

12. Obrigações da Contratante 
12.1. O CONTRATANTE para a realização dos serviços de leiloeiro, a 
Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão obriga-se a: 
12.1.1. Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, 
quando devidamente identificados, aos locais onde estão os bens 
móveis e  imóveis para leilão- 
12.1.2. Publicar o aviso do Leilão de bens móveis e imóveis no Diário 
Oficial do Município, indicando o endereço eletrônico para acesso ao 
Edital completo  
12.1.3. Facilitar o exercício das funções do(a) CONTRATADO(A) 
12.1.4. Fornecer ao(a) CONTRATADO(A) a relação geral dos bens 
móveis e imóveis a serem leiloados bem como prestar todas as 
informações e esclarecimentos que o Leiloeiro Oficial e seus 
empregados autorizados venham solicitar para o desenvolvimento dos 
trabalhos. 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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13. Fiscalização 
13.1. O CONTRATANTE e o CONTRATADO manterão os 
entendimentos necessários para a execução deste Contrato, sempre por 
meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão/SEMAD, nos termos dos arts. 73 a 76, da Lei n.º 8.666/93, que 
acompanhará e fiscalizará os trabalhos através do órgão, comissão ou 
funcionário designado, que terão autoridade para exercer, em seu nome, 
toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 
execução contratual. 
13.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 
13.2.1. Solicitar ao CONTRATADO e a seus prepostos, ou obter da 
Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 
bom andamento do Contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente, a cópia dos documentos escritos que comprovem estas 
solicitações e providências. 
13.2.2. Acompanhar o fornecimento ou a prestação do serviço, atestar 
seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade 
dos serviços. 
13.2.3. Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias 
relativas a multas aplicadas ao CONTRATADO, bem como os referentes 
a pagamentos. 
13.3. A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas 
responsabilidades contratuais. 
13.4.  O objeto deste Contrato será recebido por Servidor da 
Administração ou Comissão designada pelo CONTRATANTE composta 
de, no mínimo 03 (três) servidores municipais, que procederá na forma 
do art. 73, inciso I ou II, da Lei nº 8.666/93 
 

14. Rescisão Contratual 
14.1 A rescisão poderá ocorrer nos seguintes casos: 
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
c) Atraso injustificado no início dos serviços; 
d) Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 
e) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas pelo 
CONTRATANTE; 
f) Desatendimento às determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus 
superiores; 
g) Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
h) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
i) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura do 
CONTRATADO que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução 
do Contrato; 
j) Razões de interesse de serviço público de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de 
Contrato; 
k) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do  
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra; 
l) Não liberação, pelo CONTRATANTE, de área local para a execução 
do objeto, nos prazos contratuais; 
m) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 
14.2  A rescisão do Contrato poderá ser: 
I – Administrativa, nos casos especificados nas letras “a” a “j” e “m”; 
II – Amigavelmente pelas partes; 
III – Judicialmente. 
14.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
14.4 A rescisão administrativa acarreta as seguintes consequências, 
sem prejuízos das sanções previstas: 
I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que 
se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE; 
II – Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, 
instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução 
do Contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos 
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, na forma do inciso V 
do art. 58, da Lei n.º 8.666/93. 

15. Sanções Administrativas (Penalidades e Multas 
15.1 Penalidades e Multas 
15.2. Ao CONTRATADO poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades, de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, sem 
prejuízo do direito à rescisão do Termo de Contrato e às perdas e danos, 
ficando garantida a prévia defesa do CONTRATADO, nos termos da Lei, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do 
ato, pela autoridade competente: 
a) advertência por escrito; 
b) multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor dos bens 
avaliados, por dia de atraso não satisfatoriamente justificado na 
execução dos serviços; 
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados da 
licitação não realizada, na hipótese de rescisão administrativa, se o 
CONTRATADO recusar-se a executá-la; 
d) caso a data da entrega final dos serviços atrase por culpa do 
CONTRATADO, será aplicada pelo CONTRATANTE multa 
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor deste Contrato, por 
dia de atraso. Com a aplicação desta multa, cessará a aplicação de 
qualquer outra que se relaciona a este Contrato; 
e) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, cujo 
ato será publicado no Diário Oficial do Município de Manaus; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
15.3 A sanção estabelecida na letra “f” é de competência exclusiva da 
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão facultada 
a defesa do CONTRATADO no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
15.4 Multas 
15.5  As multas previstas deverão ser recolhidas por meio de DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal), em qualquer agência bancária, 
internet banking ou aplicativo de smartphone, dentro do prazo 
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da 
notificação, em favor do Município de Manaus. Esta notificação ocorrerá 
ou através de publicação no Diário Oficial ou através do recebimento 
pelo CONTRATADO do competente aviso. 
15.6  As multas não têm caráter compensatório e, assim, o pagamento 
das mesmas não eximirá o CONTRATADO de responsabilidade pelas 
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
15.7 A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer 
interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data 
do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial. 
 

16. Previsão Orçamentária 
16.1. Não há previsão de recursos orçamentário para a presente contratação, 
considerando que as despesas relativas aos serviços especificados correrão 
por conta de comissão dos leiloeiros arcada pelo arrematante. 
16.2. O Município ficará isento de qualquer pagamento, ao leiloeiro e/ou 
a terceiros, não havendo custos para a Administração. 
 

17. Declaração do Solicitante 
17.1. Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei 
nº 8.666/93, Lei nº 2.085/2015 de 30/12/2015, Decreto Federal nº 21.981 
de 19/10/1932, Decreto Municipal nº 4.458 de 01/07/2019 e Instrução 
Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração – DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019. 
 

18. Responsáveis pela elaboração e supervisão do Projeto Básico 
18.1 Elaboração 
Nome: Joice Liádne Nonato Braga 
Cargo: Chefe de Divisão DPAT/SEMAD 
Assinatura: ________________________________ 
18.2. Supervisão 
Nome: Renata Bentes de Oliveira 
Cargo: Subsecretária Municipal de Gestão de Processos/SEMAD 
Assinatura: ________________________________ 
 

19. Autorização do Gestor 
Lucas Cézar José Figueiredo Bandiera 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
Assinatura: _______________________________ 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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ANEXO II – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), leiloeiro 
oficial na forma do Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 
e Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019, com as 
modificações posteriores, com registro na Junta Comercial do 
____________sob o nº ________, identidade civil nº ___________, 
CPF/MF nº _______________, com endereço profissional na 
rua/avenida _____________________, doravante denominado 
LEILOEIRO, DECLARA, por este ato jurídico, ter prévia ciência e 
compreensão, em tempo hábil e suficiente, do objeto, das cláusulas e 
dos requisitos constantes do instrumento de convocação, Edital 
XXXXXXXXX, havendo anuência integral às condições nele 
estabelecidas. Declara, ainda, que possui experiência profissional para 
alienação, administração ou depósito de bens. Por ser verdade, firmo a 
presente manifestação de vontade. 
 
Manaus (AM), ___ de _____ de ___ . 
 
Assinatura: 
Leiloeiro: 
Registro na Junta Comercial nº: 
 

 
 

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO LEILOEIRO 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), (leiloeiro 
oficial, na forma do leiloeiro oficial regulamentado pelo Decreto 
Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932 e Instrução Normativa 
DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019, com as modificações 
posteriores, com registro na Junta Comercial do ____________sob o 
nº ________, identidade civil nº ___________, CPF/MF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, selecionado para a formação de 
CADASTRO, doravante denominado LEILOEIRO, firma o presente 
TERMO DE COMPROMISSO, perante a Seleção Pública: CLÁUSULA 
1ª: O Leiloeiro assume o compromisso de atuar nos leilões de bens 
imóveis e móveis por iniciativa do Município de Manaus para os quais 
for indicado. CLÁUSULA 2ª: No desempenho de suas atribuições, se 
compromete a atuar atendendo todos os requisitos do Edital. 
CLÁUSULA 3ª: O Leiloeiro promete vender os bens para os 
interessados que apresentarem a melhor proposta. CLÁUSULA 4ª: 
Este Instrumento não confere exclusividade de indicação ao Leiloeiro, 
podendo o Município de Manaus indicar outro, constatada a 
insuficiência de desempenho. CLÁUSULA 5ª: Este Termo de 
Compromisso terá vigência por todo o período de validade do 
cadastro, podendo ser denunciado por insuficiência de desempenho 
ou por infração às regras da seleção, mediante comunicação formal. 
CLÁUSULA 6ª: Para execução dos serviços objeto deste Termo, o 
credenciado declara estar de acordo e que cumprirá as obrigações, 
bem como manterá as condições exigidas pelo Edital durante toda a 
execução do objeto. CLÁUSULA 7ª: O Leiloeiro não perceberá 
pagamento a ser realizado pela Contratante. CLÁUSULA 8ª: o 
Leiloeiro Oficial credenciado receberá a comissão  de 5% (cinco por 
cento) para bens móveis  e 3% (três por cento) para bens imóveis, 
calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em 
leilão, cobrada sem a interveniência do Município, pelo próprio 
leiloeiro, diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, 
conforme determina o art. 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981, 
de 19 de outubro de 1932, combinado com a alínea “a”, do inciso II, do 
artigo 70 da Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro de 
2019. CLÁUSULA 9ª: Todas as despesas incorridas na execução do 
Leilão de que trata o Edital, de qualquer natureza, correrão 
exclusivamente por conta do Leiloeiro, inclusive nos casos de 
suspensão, revogação ou anulação do Leilão, por decisão judicial ou 
administrativa, não cabendo ao Município de Manaus nenhuma 
responsabilização por tais despesas. CLÁUSULA 10: Entre as 
despesas necessárias à realização do Leilão de que trata a cláusula 
anterior, a cargo do leiloeiro, destacam-se as de publicações; 
divulgação em site próprio, na internet, por no mínimo 15 (quinze) dias 
antes da realização do leilão; divulgação em jornais de grande 
circulação; confecção de panfletos, cartilhas, livretes, faixas etc; 
locação de instalações/equipamentos; contratação de mão de obra; 
segurança para o evento, bens e valores recebidos, etc. CLÁUSULA 

11: Nos casos de cancelamento do instrumento de credenciamento, 
será indicado outro Leiloeiro para atuar no lugar do anterior, nos casos 
previstos pelo Edital. CLÁUSULA 12: O Município de Manaus por 
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD poderá acompanhar, no curso da execução dos 
serviços, o cumprimento das disposições do presente Termo. 
Parágrafo Único. Havendo descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas neste Termo será registrada a ocorrência e 
encaminhada cópia ao Leiloeiro para a imediata correção das falhas 
detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 
edital de credenciamento. 
Por ser verdade, firmo o presente. 

 
Manaus, Amazonas, ___ de _____ de ___ . 
 
Leiloeiro: 
Registro na Junta Comercial nº: 
Assinatura: 
 
 
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), (leiloeiro, 
na forma do Decreto nº 21.981, de 1932 e 1932 e Instrução Normativa 
DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019, com as modificações 
posteriores, com registro na Junta Comercial do ______________sob 
o nº ___________, identidade civil nº ___________, CPF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, considerando a sua seleção para atuar nos 
leilões de bens móveis e imóveis promovidos pelo Município de 
Manaus, doravante designado LEILOEIRO, declara para fins de 
participação no procedimento de credenciamento que possui estrutura 
para remoção, guarda, leilão dos bens, tendo condições de oferecer 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados à execução 
contratual, garantindo, no mínimo, a seguinte infraestrutura: 1. 
Instalações próprias, ou de terceiros, no(s) endereço(s) 
_________________________, totalizando área total de 
armazenagem em__________ m2, com sistema audiovisual e 
aparelhagem de som. 2. Site próprio que possibilite não só a 
divulgação, como a realização de alienação pela internet, inclusive 
com ofertas on-line, bem como possibilite a venda direta e permita a 
visualização de fotos dos bens ofertados, as características dos bens, 
editais, contatos, etc. 3. Mecanismo que permita a realização da 
alienação, com recepção e estímulo de lances em tempo "real", via 
internet, e interatividade entre os lances verbais e os lances efetuados 
eletronicamente. 4. Projeção em tela da descrição dos bens e das 
respectivas ofertas recebidas, ou ainda, as ofertas via Internet. 5. 
Possibilidade de recebimento e a inserção na internet das ofertas 
prévias remetidas via fax, email ou entregues pessoalmente, 
informando o nome empresarial/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG, 
telefone. 6. Mecanismo que somente permita a apresentação de oferta 
de valor superior à da última oferta, observado o incremento mínimo 
fixado para o bem. 7. Possibilidade que a cada oferta, via internet ou 
verbalmente, seja o participante imediatamente informado de seu 
recebimento segundo condições que lançou. 8. Possibilidade de 
realizar a gravação e registro do leilão. 9. Sistema de logística para 
armazenamento e guarda dos produtos, funcionários para a 
organização do depósito, e também no acompanhamento dos clientes 
em visitação nos dias em que antecedem as alienações. 9. Fazer a 
conferência dos bens removidos (estado de conservação, porte e peso 
aproximado), retirar fotos dos bens, cópia de documentos 
comprobatórios da propriedade e levantamento de ônus sobre os 
bens. Do mesmo modo, a existência de área coberta para proteção 
dos bens para que não se depreciem com a ação nociva das 
intempéries atmosféricas, cujos cuidados, valorizam os bens na hora 
da venda. 
Por ser verdade, firmo o presente. 

 
Manaus, Amazonas, ___ de _____ de ___ . 
 
Leiloeiro: 
Registro na Junta Comercial nº: 
Assinatura: 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PROFISSÃO 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), leiloeiro 
oficial, com registro na Junta Comercial do ______________sob o 
nº ___________, identidade civil nº ___________, CPF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, considerando a sua seleção para atuar nos 
leilões de bens móveis e imóveis promovidos pelo Município de Manaus, 
doravante designado LEILOEIRO, declara para fins de participação no 
procedimento de credenciamento não estar destituído ou suspenso da 
função de leiloeiro oficial, nos termos dos artigos 16 a 18 do Decreto 
nº 21.981, de 1932 e dos artigos 70 e 71 da Instrução Normativa DREI 
nº 72, de 19 de dezembro de 2019, com as modificações posteriores. 
 
 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), leiloeiro 
oficial, com registro na Junta Comercial do ______________sob o 
nº ___________, identidade civil nº ___________, CPF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, considerando a sua seleção para atuar nos 
leilões de bens móveis e imóveis promovidos pelo Município de Manaus, 
doravante designado LEILOEIRO, declara para fins de participação no 
procedimento de credenciamento, não estar cumprindo a penalidade de 
suspensão temporária aplicada pela Comissão de Ética e Disciplina nas 
Licitações e Contratos – CED/LC, instituída pela Lei Municipal n° 2442, 
de 28 de maio de 2019, ou que tenha sido apenado com declaração de 
inidoneidade por qualquer órgão da Administração Pública federal, 
estadual, distrital ou municipal. 
 
 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O CADIN/AM 
 
O (A) Senhor (a) ______________________, (qualificação), leiloeiro 
oficial, com registro na Junta Comercial do ______________sob o 
nº ___________, identidade civil nº ___________, CPF 
nº _______________, com endereço profissional na rua/avenida 
_____________________, considerando a sua seleção para atuar nos 
leilões de bens móveis e imóveis promovidos pelo Município de Manaus, 
doravante designado LEILOEIRO, declara para fins de participação no 
procedimento de credenciamento não estar inscrito no Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
(CADIN), regulado pela Lei no 10.522/02 regulamentada pela Portaria 
PGFN no 810, de 13/5/2009. 
 
 

ANEXO VIII – MINUTA APROVADA PELO COLÉGIO DE 
PROCURADORES DE ACORDO COM O PROVIMENTO N° 01/07 - PGM 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
XXX/20XX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MANAUS, 
POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD E O SENHOR 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
I – PREÂMBULO 
1. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, adiante 
denominado CONTRATANTE e o Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de 
Identidade n.º XXXXXXXXXXXXXXX e CPF n.º XXXXXXXXXXXX, 
inscrito na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o 
nº XXX, a seguir denominado simplesmente CONTRATADO. 
2. LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus, 
Capital do Estado do Amazonas, na sede da PREFEITURA DE 
MANAUS, sediada na Av. Brasil, n.º 2971, Bairro Compensa I, aos XX 
(XXXXX) dias do mês de XXXXXX do ano de dois mil e XXXXX(20XX). 
3. REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE, o 
Excelentíssimo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão, Sr. LUCAS CÉZAR JOSÉ FIGUEIREDO BANDIERA, portador 
da Carteira Profissional n.º 8798 OAB/AM e CPF n.º 886.185.872-49, 
conforme delegação de competência expressa do art. 46, inciso III do 
Decreto n.º 1.589, de 25/06/93 c/c art. 86, inciso IV da Lei Orgânica de 

Manaus e Decreto de 06 de junho de 2018, e o Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, estado civil, 
leiloeiro público oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado do 
Amazonas – JUCEA sob o n.º XXX/20XX, portador da Carteira de 
Identidade n.º XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX e inscrito no CPF n.º 
XXX.XXX.XXX-XX, os quais assinam o presente Instrumento que se 
regerá pela Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 e legislações pertinentes, 
mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas. 
4. DOMICÍLIO DO CONTRATADO: O CONTRATADO é domiciliado na 
cidade de Manaus/AM, na Rua XXXXXXXXXXX, n.º XXX, Bairro, CEP: 
XX.XXX-XX. 
5. FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este Contrato tem como 
fundamento o art. 25, caput da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
pelo Decreto Federal n.º 21.981, de 19 de outubro de 1932 e Instrução 
Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração – DREI n.º 72, de 19 de dezembro de 2019, sendo firmado 
com anuência do Secretário Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão, mediante Despacho Autorizativo, às folhas XXX, datado de 
XX/XX/20XX e Despacho de Homologação do Credenciamento n.º 
XXX/20XX – SEMAD/PM, publicado no Diário Oficial do Município n.º 
XXXX, em XX/XX/XXX, às folhas XX, bem como manifestação da 
Assessoria Jurídica, por meio do Parecer n.º XXX/20XX – 
ASJUR/SEMAD, às folhas XXX a XXX, todos constantes nos autos do 
Processo Administrativo n.º XXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXX. 
6. DOCUMENTAÇÃO: O CONTRATADO apresenta neste ato os 
documentos legais comprobatórios do atendimento das condições 
indispensáveis à assinatura do presente Contrato, nos termos do Item 
XX do  Termo de Referência/Projeto Básico. 
 

II – DO OBJETO 
Contratação de leiloeiro oficial habilitado e credenciado na forma da Lei 
e do Edital de credenciamento n.º XXX/20XX – SEMAD/PM, Anexo I, 
para realização de leilão de bens móveis inservíveis e imóveis 
desafetados da Prefeitura de Manaus. 
 

III - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete ao CONTRATADO, além das 
obrigações estabelecidas em lei, em especial aquelas constantes da Lei 
n. 8.666/93, Decreto Federal n. 21.981, de 19/10/1932 e Instrução 
Normativa DREI nº 72 de 19/12/2019: 
I – Responsabiliza-se integralmente pelos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente; 
II – Disponibilizar toda a infraestrutura necessária para a realização do 
leilão e para a obtenção de melhores condições de competitividade e 
consequentemente, de preços dos bens a serem alienados utilizando-se 
dos meios idôneos de publicidade que entender pertinentes para a 
divulgação do leilão, responsabilizando-se obrigatoriamente pela 
publicação dos avisos contendo o resumo do edital do leilão em jornal de 
grande circulação na cidade de Manaus/AM, nos termos do art. 21 da Lei 
nº 8.666/93; 
III – Divulgar também o leilão em endereço eletrônico, confeccionar 
material publicitário impresso sobre o leilão sob a forma de cartilha, 
livreto, folheto, etc., fazendo constar na divulgação do evento na internet 
e no material impresso toda a descrição dos bens ofertados, informações 
sobre o leilão, telefones para contato e demais esclarecimentos que se 
fizerem necessários; 
IV – Organizar os lotes de bens a serem leiloados, disponibilizando, no 
mínimo, 02 (dois) funcionários para realização dos lotes; 
V - Proceder à venda do(s) bem(ns) móveis e imóveis descrito(s)  
no edital do leilão, de acordo com o maior lance, reservando-se  
a CONTRATANTE o direito de excluir qualquer bem(ns) do leilão,  
a seu único e exclusivo critério, até o momento da realização do 
respectivo; 
VI - Apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da 
realização do leilão, prestação de contas — relatório geral de vendas em 
leilão, contendo: 
a) data/ local da realização do evento; 
b) comprovante de depósito referente ao valor arrecadado no leilão. 
cópia dos anúncios oficiais; 
cópia do edital; 
e) demonstrativo do(s) bem(ns) móveis e imóveis leiloados por lotes, con 
endereço, número do registro de identidade, número do CPF do 
arrematante, se pessoa física. No caso de pessoa jurídica, o nome elou 
razão social da empresa arrematante, endereço, número no CNPJ, 
número da inscrição estadual, em ambos os casos, o número do telefone 
para contato e valor(es) de arrematação  
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f) demonstrativo de despesas do leilão, contendo cópias dos 
comprovantes de pagamento; 
g) apuração geral do leilão: valor bruto do leilão, resumo das despesas e 
valor líquido do leilão, 
h) cópias das notas de vendas; 
VII - Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura 
de Manaus ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização da Prefeitura de Manaus em seu acompanhamento. 
VIII - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na legislação indicada no preâmbulo do contrato;  
IX - Atender aos interessados pessoalmente ou por sua equipe, por 
telefone, fax, internet a respeito de esclarecimentos elou reclamações 
sobre seus serviços; 
X - Conduzir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos 
administrativos de sua  competência até o encerramento do evento, com 
emissão de autorização para a retirada de bens arrematados e pagos; 
XI - Ter condições para cumprir os seguintes requisitos básicos para a 
realização de Leilão Presencial e/ou Eletrônico, desde que haja prévia 
autorização da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD, conforme o caso, ocasião em que deverão ser 
atendidas as seguintes exigências: 
a) Possibilitar, no leilão eletrônico, a projeção em tela da descrição do 
lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os ofertados via 
Internet; 
b) Possibilitar a realização do leilão com recepção e estímulo de lances 
em tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances verbais e 
os lances efetuados eletronicamente; 
c) Permitir o recebimento e a inserção na internet dos lances prévios 
remetidos via fax, e-mail ou entregues pessoalmente, informando a 
razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF, RG e telefone; 
d) Possuir mecanismo que somente permita a apresentação de lance de 
valor superior ao do último lance ofertado, observado o incremento 
mínimo fixado para o item/lote; 
e) Possibilitar que a cada lance ofertado, via internet ou verbalmente, 
seja o participante imediatamente informado de seu recebimento 
segundo condições que lançou; 
f) Possuir site próprio que possibilite a realização de venda direta e leilão 
pela internet, inclusive com lances on-line e que permita a visualização 
de fotos dos bens ofertados, observado o contido na alínea ‘d’; 
g) Realizar a gravação e registro do leilão; 
XII – Cumprir as instruções ou ordens declaradas pelo CONTRATANTE; 
XIII – Responsabilizar-se pela indenização correspondente ao dano, no 
caso de incêndio, quebras ou extravios; 
XIV – Exibir, sempre que lhe for exigido, ao se iniciar o leilão, a carteira 
de exercício profissional ou declaração de habilitação, com data de 
expedição atual, fornecidos pela Junta Comercial; 
XV – Fazer conhecidas, antes de começarem o ato do leilão, as 
condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos 
que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, 
principalmente quando há ônus sobre o bem que pela simples intuição, 
não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, 
medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas 
indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso 
couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa; 
XVI – Adotar, as medidas legais cabíveis, na hipótese de o arrematante não 
efetuar o pagamento no prazo estipulado em edital ou condições do leilão; 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO não será responsável: 
I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 
II - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos 
neste Contrato. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE não aceitará, sob 
pretexto algum, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO 
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE para a realização dos 
serviços de leiloeiro, a Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão obriga-se a: 
I Assegurar o livre acesso ao Leiloeiro e seus empregados, quando 
devidamente identificados, aos locais onde estão os bens móveis e  
imóveis para leilão- 
II - Publicar o aviso do Leilão de bens móveis e imóveis no Diário Oficial do 
Município, indicando o endereço eletrônico para acesso ao Edital completo  

III -  Facilitar o exercício das funções do(a) CONTRATADO(A) 
IV - Fornecer ao(a) CONTRATADO(A) a relação geral dos bens móveis 
e imóveis a serem leiloados bem como prestar todas as informações e 
esclarecimentos que o Leiloeiro Oficial e seus empregados autorizados 
venham solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos. 
 
V - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 
O CONTRATADO será o único responsável por danos e prejuízos, de 
qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução do objeto deste Contrato, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam 
surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de 
prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou 
ajustadas na execução deste Contrato. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO será também responsável por 
todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas 
e fiscais, provenientes da execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
VI - DO PRAZO 
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 
da publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de 
Manaus, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços serão prestados a partir da 
convocação do CONTRATADO, pelo CONTRATANTE. 
 
VII – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Pela prestação dos serviços, o CONTRATADO receberá o percentual de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor de venda de cada lote de bem (ns) móvel (is) 
alienado (s) e 3% (três por cento) sobre o valor de venda de cada imóvel 
arrematado, conforme previsto no subitem XXX do Edital de Credenciamento 
n.º 002/2020 – SEMAD/PM, não cabendo ao CONTRATANTE a 
responsabilidade de cobrança da comissão devida pelo comprador, nem 
pelos gastos despendidos pelo CONTRATADO para recebê-la. 
 
VIII - DAS PENALIDADES 
Ao CONTRATADO poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, de 
acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo do direito à 
rescisão do Termo de Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a 
prévia defesa do CONTRATADO, nos termos da Lei, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela 
autoridade competente: 
a) advertência por escrito; 
b) multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor dos bens 
avaliados, por dia de atraso não satisfatoriamente justificado na 
execução dos serviços; 
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados do 
leilão não realizado, na hipótese de rescisão administrativa, se o 
CONTRATADO recusar-se a executá-lo; 
d) caso a data da entrega final dos serviços atrase por culpa do 
CONTRATADO, será aplicada pelo CONTRATANTE multa 
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor dos bens avaliados 
do leilão, por dia de atraso. Com a aplicação desta multa, cessará a 
aplicação de qualquer outra que se relaciona a este Contrato; 
e) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, cujo 
ato será publicado no Diário Oficial do Município de Manaus; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sanção estabelecida na letra “f” é de 
competência exclusiva da Secretária Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão facultada a defesa do CONTRATADO no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
 

IX – MULTAS 
As multas previstas deverão ser recolhidas por meio de DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal), em qualquer agência bancária, 
internet banking ou aplicativo de smartphone, dentro do prazo 
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da 
notificação, em favor do Município de Manaus. Esta notificação ocorrerá 
ou através de publicação no Diário Oficial ou através do recebimento 
pelo CONTRATADO do competente aviso. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Se, dentro do prazo previsto na Cláusula 
anterior, não for providenciado o recolhimento da multa, o 
CONTRATANTE, a seu critério, procederá ao desconto da garantia, se 
houver, ou promoverá a sua cobrança segundo o disposto na 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas não têm caráter compensatório e, 
assim, o pagamento das mesmas não eximirá o CONTRATADO de 
responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação das multas aqui referidas 
independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, 
sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado 
causa à notificação extrajudicial. 
 

 

X - RESCISÃO DE CONTRATO 
Este Termo de Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
n) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 
o) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
p) Atraso injustificado no início dos serviços; 
q) Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 
r) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas pelo CONTRATANTE; 
s) Desatendimento às determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus 
superiores; 
t) Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
u) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
v) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura do 
CONTRATADO que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução 
do Contrato; 
w) Razões de interesse de serviço público de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de Contrato; 
x) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
y) Não liberação, pelo CONTRATANTE, de área local para a execução 
do objeto, nos prazos contratuais; 
z) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão do Contrato poderá ser: 
I – Administrativa, nos casos especificados nas letras “a” a “j” e “m”; 
II – Amigavelmente pelas partes; 
III – Judicialmente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão administrativa ou amigável 
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
PARAGRÁFO TERCEIRO – A rescisão administrativa acarreta as 
seguintes consequências, sem prejuízos das sanções previstas: 
I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que 
se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE; 
II – Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, 
instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução 
do Contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos 
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, na forma do inciso V 
do art. 58, da Lei n.º 8.666/93; 
 

XI – SUBCONTRATAÇÃO 
O CONTRATADO não poderá ceder ou subcontratar totalmente os 
serviços, objeto deste Contrato, e, parcialmente, só com a prévia 
autorização do CONTRATANTE, reservando-se que, quando concedida 
à subcontratação, obriga-se o CONTRATADO a celebrar o respectivo 
Termo de Contrato com inteira obediência aos Termos do Contrato 
Original firmado com o CONTRATANTE e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, reservando-se ainda, o CONTRATANTE o direito de, 
a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a 
subcontratada motivos para reclamar indenização ou prejuízos. 
 

XII – RECURSOS 
Cabem, dos atos do CONTRATANTE decorrentes do presente Contrato: 
I – Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato, no caso de rescisão administrativa a que se refere ao item I, do 
Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA DÉCIMA deste Contrato, a aplicação 
das penas de advertência suspensão temporária ou de multas; 

II – Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da 
decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico; 
III – Pedido de reconsideração, de decisão acerca da declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 

XIII – OUTRAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
O CONTRATADO deve manter, durante toda a execução deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Credenciamento. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATADO manter-se-á plenamente 
informado e atualizado sobre a legislação específica ao contrato e seu objeto. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATADO responderá inteiramente 
pelo cumprimento, por parte de suas subcontratadas, das instruções 
contidas nesta Cláusula. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO responderá por sua conta 
exclusiva, por todos e quaisquer impostos, taxas e tributos que incidam 
diretamente sobre si, qualquer que seja a modalidade de sua incidência. 
PARÁGRAFO QUARTO – Cabe ao CONTRATADO resguardar e 
garantir o CONTRATANTE, contra as infrações de emprego de 
quaisquer sistemas ou uso indevido de qualquer composição, processo 
secreto ou invenção patenteados, relativos a equipamentos, técnicas ou 
materiais que venham a utilizar nas obras e serviços, correndo por sua 
conta, quaisquer indenizações ou despesas decorrentes das infrações 
desta natureza. 
 

XIV – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Será alterado este Contrato, mediante Termo Aditivo, com as devidas 
justificativas, durante sua vigência, nos seguintes casos: 
I – Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) Quando, por iniciativa do CONTRATANTE, houver modificação do 
projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 
II – Por acordo entre as partes: 
a) Quando necessária a modificação do regime de execução, em face da 
verificação técnica da inaplicabilidade, nos termos contratuais originários; 
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem contraprestação da execução do objeto. 
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de supressão do objeto, se o 
CONTRATADO já houver adquirido os materiais e posto no local dos 
trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE, pelos custos 
de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, 
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes 
da supressão, desde que regularmente comprovados. 
 

XV – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
O CONTRATANTE e o CONTRATADO manterão os entendimentos 
necessários para a execução deste Contrato, sempre por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão/SEMAD, nos termos dos 
arts. 73 a 76, da Lei n.º 8.666/93, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos 
através do órgão, comissão ou funcionário designado, que terão autoridade 
para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização da execução contratual. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À fiscalização compete, entre outras atribuições: 
I - Solicitar ao CONTRATADO e a seus prepostos, ou obter da 
Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 
bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente, a cópia dos documentos escritos que comprovem estas 
solicitações e providências; 
II - Acompanhar o fornecimento ou a prestação do serviço, atestar seu 
recebimento definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade dos 
serviços; 
III - Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas 
a multas aplicadas ao CONTRATADO, bem como os referentes a 
pagamentos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ação da fiscalização não exonera o 
CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto deste Contrato será recebido por 
Servidor da Administração ou Comissão designada pelo CONTRATANTE 
composta de, no mínimo 03 (três) servidores municipais, que procederá na 
forma do art. 73, inciso I ou II, da Lei nº 8.666/93. 
PARÁGRAFO QUARTO - Caso as especificações dos serviços 
prestados ou produtos entregues não sejam compatíveis, a critério da 
CONTRATANTE o(s) mesmo(s) deverá (ão) ser trocado(s) ou 
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reparado(s) das inconformidades dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação oficial. Em caso de o CONTRATADO 
continuar a apresentar produto (s) ou prestar serviço(s) que não esteja 
(m) em conformidade com as especificações, o fato será considerado 
como inexecução total, gerando rescisão da contratação com a 
consequente aplicação das penalidades cabíveis ao caso. 
PARÁGRAFO QUINTO – Os prazos de adimplemento das obrigações 
contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados 
na legislação pertinente, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, 
fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações deverá ser recebida contemporaneamente 
ao fato que a ensejar. 
 
XVI – DOS RECURSOS AO JUDICIÁRIO 
Serão inscritos como dívida ativa da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 
DE MANAUS os valores não pagos espontânea ou administrativamente, 
correspondentes às importâncias decorrentes de quaisquer penalidades 
impostas ao CONTRATADO, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que 
lhe tenham sido acarretados pela execução ou inexecução total ou parcial 
do Contrato e cobrados em processo de execução. Caso o 
CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer em juízo para haver o 
que lhe foi devido, o CONTRATADO ficará sujeito ao pagamento, além do 
principal débito, das despesas processuais e honorários advocatícios, 
estes fixados desde logo em 20% (vinte por cento). 
 
XVII – DA PUBLICIDADE: 
O presente Contrato será publicado sob a forma de Extrato no Diário 
Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário 
Oficial do Município de Manaus, correndo as despesas de publicação por 
conta do CONTRATANTE. 
 
XVIII – CONTROLE: 
O CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de 
exemplares do presente Contrato à PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO, à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF e ao TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. O CONTRATANTE não se 
responsabilizará por indenização de qualquer natureza em decorrência 
de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da Execução 
Orçamentária e da Administração Financeira. 
 
XIX – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DO 
CONTRATADO 
Este Contrato fica vinculado aos termos do Edital de Credenciamento n.º 
002/2020 e da Proposta do CONTRATADO. 
 
XX - FORO: 
E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do 
presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 
Contrato em três (03) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 
partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo. 
 

Manaus, XX de XXX de 20XX. 
 

LUCAS CÉZAR JOSÉ FIGUEIREDO BANDIERA 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Leiloeiro Credenciado 
 
TESTEMUNHAS: 
1) ............................................               2) ................................................. 
CPF nº.....................................                CPF nº......................................... 
 

Manaus, 03 de março de 2020. 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 094/2020-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: 
 

DISPENSAR a pedido, a contar de 4 de março de 2020, o 
servidor Clodoaldo da Silva Almeida, ocupante do cargo de ES – 
Enfermeiro Geral, matrícula nº 109.625-7A, pertencente ao quadro de 
pessoal desta Secretaria Municipal de Saúde, da Função Gerencial, 
simbologia FGS-5 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, 27 de fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 095/2020-NTRAB/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.222, 

que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde e o preenchimento dos Termos de 
Exclusão SAMU. 

 
CONSIDERANDO ainda, a autorização contida no 

Memorando nº 0143/2020-NTRAB/SEMSA, de 18 de fevereiro de 2020, 
do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, registrado no 
SIGED sob o nº 2020.01637.01412.9.000039. 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR, a contar da data especificada, a servidora 
abaixo elencada, da Função Especial que exercia no SAMU, retornando 
ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira Especialista em Saúde 
e Assistente em Saúde, da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008. 
 

Matrícula Nome Cargo Lotação A contar de 

117.004-0A 
MÁRCIA PRISCILA BEZERRA 
ALBUQUERQUE 

AS-Técnico  em 
Enfermagem 

SAMU 18/2/2020 
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 096/2020-NTRAB/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.222, 

que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde e o preenchimento dos Termos de 
Exclusão da Estratégia de Saúde da Família – ESF; 

 
CONSIDERANDO ainda, a autorização contida no 

Memorando nº 135/2020-NTRAB/SEMSA, de 12 de fevereiro de 2020, 
do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, registrado no 
SIGED sob o nº 2020.01637.01542.9.008094. 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR, a contar da data especificada, o servidor 
abaixo, da Função Especial que exercia na Estratégia de Saúde da 
Família, retornando ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira 
Especialista em Saúde e Assistente em Saúde, da Lei nº 1.222, de 26 de 
março de 2008. 
 
Designado pela Portaria nº 015/2013-GABIN/SEMSA de 08/01/2013. 

Matrícula Nome Cargo Lotação A contar de 

122.844-7A 
JEFFERSON 
RICARDO BARROS 

AS-TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

UBSF 
N-31 

6/3/2020 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 097/2020-NTRAB/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.222, 
que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde e o preenchimento dos Termos de 
Exclusão da Estratégia de Saúde da Família – ESF; 
 

CONSIDERANDO ainda, a autorização contida no 
Memorando nº 135/2020-NTRAB/SEMSA, de 12 de fevereiro de 2020, 
do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, registrado no 
SIGED sob o nº 2020.01637.01542.9.005576. 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR, a contar da data especificada, o servidor 
abaixo, da Função Especial que exercia na Estratégia de Saúde da 
Família, retornando ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira 
Especialista em Saúde e Assistente em Saúde, da Lei nº 1.222, de 26 de 
março de 2008. 

Designado pela Portaria nº 329/2008-GABIN/SEMSA de 12/05/2008. 

Matrícula Nome Cargo Lotação 
A contar 

de 

111.034-9A 
TEÓFILO JOSÉ DE 
SOUZA BENTES 

AS-TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

UBSF 
N-17 

3/2/2020 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 098/2020-NTRAB/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.222, 
que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde e o preenchimento dos Termos de 
Exclusão da Estratégia de Saúde da Família – ESF; 

 
CONSIDERANDO ainda, a autorização contida no 

Memorando nº 135/2020-NTRAB/SEMSA, de 12 de fevereiro de 2020, 
do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, registrado no 
SIGED sob o nº 2020.01637.01563.9.008605. 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR, a contar da data especificada, a servidora 
abaixo, da Função Especial que exercia na Estratégia de Saúde da 
Família, retornando ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira 
Especialista em Saúde e Assistente em Saúde, da Lei nº 1.222, de 26 de 
março de 2008. 
 
Designado pela Portaria nº 231/2014-GABIN/SEMSA de 25/03/2014. 

Matrícula Nome Cargo Lotação A contar de 

082.551-4B 
ZENAIDE LIMA DA  
SILVA 

AS-TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

UBSF RURAL 
EPHIGÊNIO 

SALLES 
5/2/2020 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

ERRATA 
 
ERRATA de Extrato publicado no DOM Edição nº 4757, de 13/01/2020, 
referente à Dispensa de Contrato da servidora CONCEICAO HOLANDA 
NOVAES, matrícula 118.134-3B, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Vigência: a contar de 17/02/2020 
 
LEIA-SE: 
 
Vigência: a contar de 17/02/2018 
 
 

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

Manaus, 27 de fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO N. 007/2020 
 
1. ESPÉCIE: Contrato nº. 007/2020, celebrado em 27.02.2020. 
 
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a empresa PREDIAL 
CONSTRUÇÕES EIRELI. 
 
3. OBJETO: “REFORMA DO CAMPO FLORESTAL NO BAIRRO NOVA 
FLORESTA, LOCALIZADO NA RUA ONIX, S/N - BAIRRO NOVA 
FLORESTA”. 
 
4. VALOR GLOBAL: R$ 172.557,28 (cento e setenta e dois mil 
quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 26101 – 27.812.0088.1025.0000 – Reforma das 
Instalações de Esporte e Lazer – 33903916 - Fonte nº 01000000 – Nota 
de Empenho nº. 2020NE00061 de 31.01.2020. 
 
6. PRAZO: O prazo máximo para a completa execução das obras e 
serviços contratados será de 90 (noventa) dias corridos, findo o qual os 
mesmos deverão ser concluídos, restando claro que o início da 
contagem dar-se-á com o recebimento pela CONTRATADA da Ordem 
de Serviço, respectiva, o que, por sua vez, está condicionada à 
publicação do Extrato deste Termo de Contrato no Diário Oficial do 
Município, na forma da Cláusula Vigésima Segunda, podendo ser 
alterado este prazo conforme demonstra a Cláusula Décima Sétima. 
 
 

Manaus, 27 de fevereiro de 2020. 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 30/2020 - 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 TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/2019 CEL/CC; 
 

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00036 – SEMACC, 
emitido em 11/02/2020 e o CONTRATO n° 04 – SEMACC, emitido em 
14/02/2020; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo Administrativo nº 2019/20188/20190/00319. 
 

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: “REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL WALTER RAYOL, 
SITUADO A AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 2225 - BAIRRO 
CACHOEIRINHA, EM MANAUS / AM”. 

 
SERVIDOR CREA 

ENGº JOSÉ AUGUSTO CARVALHO SENA 5375- D/AM 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 20 de 

fevereiro de 2020. 

 
 

 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO 
PORTARIA Nº 037/2020/PRES/IMPLURB 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 

DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente. 

 
CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Municipal de 

Planejamento Urbano-IMPLURB, nos termos do disposto nos artigos 58 
inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº8.666/93, 
acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de 
um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato 

nº 006/2019, celebrado entre o Instituto Municipal de Planejamento 
Urbano-IMPLURB e a empresa CONSTRUTORA BIAPÓ LTDA; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
sí celebrados; 
 

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 
de Contrato são: 
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- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da 
execução contratual; 
 

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais 
dos Contratos são: 

 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados ao município de Manaus, através do IMPLURB; 

 

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

 

III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

 

IV-  Indicar eventuais glosas das faturas. 
 

RESOLVE: 
 

I- INSTITUIR a composição da Comissão para 
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto  da execução do Termo de 
Contrato nº006/2019, referente a execução de serviços de Reforma e 
Restauração da Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista, 
localizada na Rua Monsenhor Coutinho 529 Centro em Manaus/AM, 
constante do Processo Administrativo nº2019/00796/00824/0/000083-
SIGED. 
 

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

Servidor(a) Matrícula 

Gestor do Contrato:  

Almir de Oliveira 077.788-9D 

Fiscais do Contrato:  

Erick Pereira Saraiva 128.305-7D 

Tuany de Oliveira Menezes 131.494-7B 

Renato André Prestes de Oliveira 130.200-0D 

Suplente:  

Saulo Pereira de Souza 129.982-4E 

 
III - DETERMINAR que na situação de impedimento do 

Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo, 
mediante despacho do titular da pasta. 
 

IV - ESTABELECER que a participação na Comissão será 
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada. 
 

V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
operando seus efeitos a partir de 26/02/2020. 
 

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

Manaus, 21 de fevereiro de 2020 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 038/2020-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 

30.01.2012, e ainda o que dispõe no Art.15, inciso I, II e Art.16, do 
Decreto Municipal 4.741 de 31 de dezembro de 2019, 

 
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 2019/00824/00796/0/000733, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário 
em favor da Unidade Gestora 260101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, no valor total de R$ 2.613.542,28 
(dois milhões, seiscentos e treze mil quinhentos e quarenta e dois 
reais e vinte e oito centavos), conforme Anexo único desta Portaria. 

 
Art. 2º Descentralização de que trata esta Portaria tem 

como objeto atender o projeto que visa a reforma de 12 (doze) Espaços 
Esportivos na Zona Leste de Manaus,  que será realizado pela Unidade 
Gestora Executora 260101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, constante no Anexo único desta 
Portaria. Ofício n.º 0348/2020-DAF/SEMJEL constante no Processo 
IMPLURB-SIGED n.º 2019/00796/00824/0/000703. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de fevereiro  
de 2020. 
 

Anexo único da Portaria N.º 038/2020-FMDU/IMPLURB 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 0142 1094 449051 0210 2.613.542,28 

Total: 2.613.542,28 

 
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, 28 de fevereiro de 2020. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  MOBILIDADE URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 027/2020 – GAB / IMMU 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no uso da competência que lhe 
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c 
Decreto publicado no Diário Oficial do Município n° 4744, de 19 de 
dezembro de 2019. 

 

CONSIDERANDO, o teor que consta na C.I. nº. 008/2020 
– Divisão de Planejamento e Controle – DPC / Diretoria de Operações – 
DOP / IMMU. 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR, a Comissão composta pelos servidores 
abaixo relacionados, com a finalidade específica de analisar e sugerir a 
atualização necessária dos Procedimentos Operacionais Padrão – 
POP e DISK TRÂNSITO da Diretoria de Operações – DOP. 
 

SERVIDOR (A) FUNÇÃO 

LUCIJANE SOUZA DE BARROS PRESIDENTE 

LORENA LEÃO DUARTE SECRETÁRIA 

IRIS DOS SANTOS ARAÚJO MEMBRO 

IRAJANE MARIA F. BARBOSA CRUZ MEMBRO 

KLYNGER NEVES DE OLIVEIRA MEMBRO 

RICARDO DE SOUZA LEÃO MEMBRO 

THAYANE MATTOS PALUCH MEMBRO 

 
II - ESTABELECER o prazo de até 30 (trinta) dias para a 

conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, findo o qual 
deverá a Comissão submeter consubstanciado relatório das atualizações 
das fichas e procedimentos a Autoridade de Trânsito do IMMU. 
 

III – ESCLARECER que a participação na comissão será 
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada. 
 

IV - DETERMINAR que a vigência deste ato tenha início na 
data de sua publicação. 
 

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

Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 
Mobilidade Urbana – IMMU. 
 

Manaus, 06 de fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº. 035/2020 – GAB / IMMU 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no uso da competência que lhe 
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c 
Decreto publicado no Diário Oficial do município n° 4744, de 19 de 
dezembro de 2019. 
 

CONSIDERANDO, o teor do Processo Administrativo 
nº 2020/17269/17278/00002. 
 

RESOLVE: 
 

I - CONSTITUIR Comissão de Sindicância, composta pelos 
servidores Priscilla Santos da Silva, matrícula nº 000.024-8 A, Fernando 

Cavalcante Gomes Filho , matrícula nº 011.439-1 A, e Marcelo Oliveira 
de Almeida, matrícula nº 012.404-4 A, para sob a presidência da primeira, 
apurar os fatos narrados no processo supramencionado. 
 

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

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

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

Gabinete do Diretor-Presidência do Instituto Municipal de 
Mobilidade do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU. 
 

Manaus, 21 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Termo de Distrato ao Contrato n°. MT-2861/2016. 
PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e Mário Sérgio Costa 
dos Santos, permissionário do Serviço de Transporte Individual de 
Passageiros, em veículos de aluguel, denominado Mototáxi. 
OBJETO: O presente Termo de Distrato decorre de comum acordo entre 
as partes, nos termos do artigo 79, II, da Lei Federal nº. 8.666/1993 e do 
teor do Processo Administrativo n.º 2020.77000.77008.0.000363-
IMMU/SIGED. 
DOS EFEITOS DO DISTRATO: O presente Distrato passa a vigorar a 
partir da data de assinatura, e a eficácia do ato ocorrerá com a 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município de 
Manaus. 
 

Manaus (AM), 09 de janeiro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Termo de Distrato ao Contrato n°. MT – 0256/2014. 
PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU e Carlos 
Cristovam Ramos Sampaio permissionário do Serviço de Transporte 
Individual de Passageiros, em veículos de aluguel, denominado 
Mototáxi. 
OBJETO: O presente Termo de Distrato decorre de comum acordo entre 
as partes, nos termos do artigo 79, II, da Lei Federal nº. 8.666/1993 e do 
teor do Processo Administrativo n.º 2019.77000.77008.0.01902 - IMMU. 
DOS EFEITOS DO DISTRATO: O presente Distrato passa a vigorar 
desde a data de assinatura, e a eficácia do ato ocorrerá com a 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município de 
Manaus. 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4790 | Página 24 
 

Manaus (AM), 05 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Termo de Distrato ao Contrato n°. MT-2181/2016. 
PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e Everaldo da Silva 
Lira, permissionário do Serviço de Transporte Individual de Passageiros, 
em veículos de aluguel, denominado Mototáxi. 
OBJETO: O presente Termo de Distrato decorre de comum acordo entre 
as partes, nos termos do artigo 79, II, da Lei Federal nº. 8.666/1993 e do 
teor do Processo Administrativo n.º 2019.77000.77008.0.015384-
IMMU/SIGED. 
DOS EFEITOS DO DISTRATO: O presente Distrato passa a vigorar a 
partir da data de assinatura, e a eficácia do ato ocorrerá com a 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município de 
Manaus. 
 

Manaus (AM), 06 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA N.º 079/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

REVERTE aposentadoria de servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO o Laudo da Junta Médico-Pericial do 

Município, emitido em 11.02.2020, e o que mais consta do processo 
formalizado sob o nº 2018/17848/17894/00618, em 08.11.2018, resolve, 

 
REVERTER, nos termos do art. 46, § 1º, segunda parte, e 

§ 2º, e do art. 47, § 1º, da Lei nº 1.118, de 01.09.1971, c/c o art. 28-A, 
inciso I, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a aposentadoria do 
segurado CARLOS JOSÉ SOUZA CHAGAS, aposentado no cargo de 
Assistente em Saúde – Técnico em Enfermagem D-01, matrícula 
107.902-6 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMSA, por meio da PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 060/2016, 
publicada no DOM de 04.07.2016, Edição 3922. 

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

Manaus, 27 de fevereiro de 2020. 

    
 
 

PORTARIA N.º 080/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 045/2020, subscrito pela Chefe 
do Setor de Concessão de Benefícios, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 050/2020-

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela Auditora-Chefe do Setor 
de Auditoria Interna, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo formalizado sob o nº 2018/1637/2677, em 26.04.2018, resolve, 

 
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do 

artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, o servidor GERALDO ALVES 
REBOUÇAS, no cargo de Especialista em Saúde – Fiscal de Saúde 
Geral E-16, matrícula 006.365-7 A, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de 
R$ 11.987,73 (onze mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e 
três centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 

03.06.2019. 
R$ 11.987,73 

Valor dos Proventos R$ 11.987,73 

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

 
Manaus, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 081/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o Laudo da Junta Médico-Pericial do 

Município, emitido em 18.09.2019, 
 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 038/2020, subscrito pela Chefe 
do Setor de Concessão de Benefícios, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 048/2020-

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela Auditora-Chefe do Setor 
de Auditoria Interna, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo formalizado sob o nº 2019.18000.19320.0.009727, em 
19.08.2019, resolve, 

 
APOSENTAR, por invalidez, a contar de 18.09.2019, nos 

termos do artigo 40, § 1º, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal 
de 1988, c/c o artigo 28, § 1º, primeira parte, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor GETÚLIO WANDERLEY DE MOURA, no cargo 
de Professor Nível Superior 20H 2-G, matrícula 093.914-5 B do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 1.192,06 (mil, cento e noventa e dois reais e 
seis centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

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

nº 2.458, de 13.06.2019. 
R$ 2.656,36 

Valor Médio Apurado 

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

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

R$ 2.302,47 

Valor do Provento 
Apurado 

Na fração de 6.614/12.775, multiplicada pelo valor médio 
apurado, nos termos do § 3º, do art. 40, da Constituição 

Federal/1988 c/c art. 55 da Lei nº 870/05. 
R$ 1.192,06 

Valor Total dos Proventos R$ 1.192,06 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA N.º 082/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Concessão de Benefício nº 041/2020, subscrito pela Chefe 
do Setor de Concessão de Benefícios, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 047/2020-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela Auditora-Chefe do Setor 
de Auditoria Interna, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo formalizado sob o nº 2019.18000.19344.0.002786, em 
07.03.2019, resolve, 

APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do artigo 
6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei Municipal 
nº 870, de 21.07.2005, o servidor EROS FRANCISCO DA SILVA CUNHA, 
no cargo de Professor Nível Médio 20H 2-G, matrícula 079.328-0 A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com 
os proventos mensais de R$ 2.736,06  (dois mil, setecentos e trinta e seis 
reais e seis centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

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

c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019. 
R$ 2.736,06 

Total dos Proventos R$ 2.736,06 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA N.º 083/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Concessão de Benefício nº 043/2020, subscrito pela Chefe 
do Setor de Concessão de Benefícios, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 049/2020-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela Auditora-Chefe do Setor 
de Auditoria Interna, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo formalizado sob o nº 2019.18000.19336.0.009161, em 
01.08.2019, resolve, 

 
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do 

artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora LADIR FERREIRA GATO, 
no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 7-C, matrícula 081.354-0 A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
com os proventos mensais de R$ 3.580,16  (três mil, quinhentos e 
oitenta reais e dezesseis centavos) discriminados na forma abaixo: 

 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei n° 1.624, de 30.12.11 c/c a Lei 

nº 2.458, de 13.06.19. 
R$  3.580,16 

Valor dos Proventos R$  3.580,16 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4790 | Página 26 
 

PORTARIA N.º 084/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Concessão de Benefício nº 046/2020, subscrito pela Chefe 
do Setor de Concessão de Benefícios, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 055/2020-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela Auditora-Chefe do Setor 
de Auditoria Interna, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo formalizado sob o nº 2019.18000.18125.0.007666, em 
27.06.2019, resolve, 

 
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do artigo 

6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei Municipal 
nº 870, de 21.07.2005, a servidora ARLENE MASCARENHAS SAMPAIO, 
no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 7-C, matrícula 081.393-1 A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com 
os proventos mensais de R$ 3.580,16  (três mil, quinhentos e oitenta reais e 
dezesseis centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei n° 1.624, de 30.12.11 c/c a Lei 

nº 2.458, de 13.06.19. 
R$  3.580,16 

Valor dos Proventos R$  3.580,16 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA N.º 085/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Concessão de Benefício nº 044/2020, subscrito pela Chefe 
do Setor de Concessão de Benefícios, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 052/2020-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela Auditora-Chefe do Setor 
de Auditoria Interna, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo formalizado sob o nº 2020.17848.17894.0.000008, em 
03.01.2020, resolve, 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do óbito, 
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso II, 
42, inciso I, e 47, § 2º, incisos I e IV, alínea “c”, item 06, todos da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a LUZANIRA LOPES SOARES e a 
ANDRÉ LUCAS LOPES SOARES, na condição de cônjuge e filho menor, 
respectivamente, do ex-servidor JOSÉ EDSON SOARES DA SILVA, 
falecido em 21.12.2019, ocupante do cargo de Guarda Municipal A-II-III, 
matrícula nº 064.453-6 B, do quadro de pessoal da Casa Militar, devendo o 
benefício do cônjuge ser vitalício e perdurar até 02.02.2027 para o menor. 

 

II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de 
50% (cinquenta por cento) sobre o valor da totalidade da remuneração 
percebida pelo servidor na data anterior à do óbito, que corresponde à 
parcela abaixo: 

 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c a Lei nº 2.438, de 

28.05.2019. 
R$ 464,28 

Salário Produtividade 
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo Art. 

9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 
R$ 1.392,84 

Adicional por Tempo de 
Serviço 

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. R$ 116,07 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 1.973,19 

 
III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda 

à importância de R$ 986,60 (novecentos e oitenta e seis reais e 
sessenta centavos). 
 

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

Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
PORTARIA N.º 086/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 

CONCEDE pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Concessão de Benefício nº 040/2020, subscrito pelo 
Analista Previdenciário do Setor de Concessão de Benefícios, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 051/2020-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela Auditora-Chefe do Setor 
de Auditoria Interna, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001643, em 19.12.2019, 
resolve, 

 
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do óbito, 

nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso 
II, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei Municipal 
nº 870, de 21.07.2005, a ALAÍSE ALMEIDA DE OLIVEIRA, na condição de 
cônjuge do ex-servidor JUCYLANDE PAULA DE OLIVEIRA, falecido em 
12.12.2019, ocupante do cargo de Analista Legislativo D-I, matrícula 000.434-
0 A, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Manaus – CMM, 
devendo o benefício ser vitalício. 

 
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 

importância de R$ 7.953,95  (sete mil, novecentos e cinquenta e três 
reais e noventa e cinco centavos) na forma abaixo discriminada: 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 169, de 13.12.2005, c/c a Lei nº 464, de 

12.03.2019. 
R$ 6.815,51 

Adicional de Tempo de 
Serviço 

Art. 22, II, “c”, da Lei nº 169, de 13.12.2005, c/c o 
art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. 

R$ 2.044,65 

Total R$ 8.860,16 

Aplicação do Teto Previdenciário 
(R$ 8.860,16 – R$ 5.839,45) * 0,70 +  R$ 5.839,45 = R$ 7.953,95 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 7.953,95 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
PORTARIA N.º 087/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
CONCEDE pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Concessão de Benefício nº 042/2020, subscrito pela Chefe 
do Setor de Concessão de Benefícios, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 053/2020-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela Auditora-Chefe do Setor 
de Auditoria Interna, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001563, em 
22.11.2019, resolve, 

 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do 
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, §§ 1º e 5º, 11, 27, inciso II, 
alínea “a”, 41, inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, 
todos da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a SIDINEY DE LIMA 
GONÇALVES, na condição de companheiro da ex-segurada ROSA DA 
SILVA FIGUEIREDO, falecida em 25.10.2019, aposentada no cargo de 
Auxiliar de Serviços Municipais, matrícula 082.685-5 E, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, 
devendo o benefício ser vitalício. 

 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 1.392,84  (mil, trezentos e noventa e dois reais e 
oitenta e quatro centavos) na forma abaixo discriminada: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal Valor 

Vencimento Lei nº 286, de 23.05.1995. R$ 464,28 

Salário Produtividade 
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo Art. 

9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 
R$ 928,56 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 1.392,84 

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

 

Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 

 

PORTARIA N.º 094/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica 
do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo inciso VII, do 
artigo 18 da Lei n.º 2.419, de 29 de março de 2019, e 

 
CONSIDERANDO o que consta no documento 

nº 2020.17848.17868.9.003753  (Siged), 
 
CONSIDERANDO o Princípio Constitucional da Publicidade, 

 
RESOLVE: 

 
ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2020 da 

Manaus Previdência, objeto da Portaria nº 468/2019 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, publicada no DOM nº 4742 – Caderno II, de 17.12.2019, 
especificamente quanto a servidora SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS 
MAUES BENTO matrícula nº 000.276-3A, pertencente ao quadro de 
servidores da Manaus Previdência, do mês de Maio/2020 para 
Abril/2020. 
 

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

Manaus, 03 de março de 2020 
 

                
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso III do artigo 18 da Lei 
nº 2.419, de 29 de março de 2019, 

 
CONSIDERANDO o Edital de Credenciamento 

nº 001/2018, que regulamenta o Credenciamento de Instituições 
Financeiras, Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimentos, 
publicado no DOM de 09.05.2018, Edição 4359, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso VI do artigo 10 da 

Resolução nº 001/2019-COMINV/MANAUS PREVIDÊNCIA, que dispõe 
sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimentos (Cominv) da 
Manaus Previdência (Manausprev), publicado no DOM de 11.04.2019, 
Edição 4576, 

 
CONSIDERANDO a Decisão proferida unanimemente 

pelos membros do Cominv, nos termos do art. 7º, §§ 1 º e 2º, da 
Resolução nº 001/2019-COMINV/MANAUS PREVIDÊNCIA, 

 
CONSIDERANDO ainda o que consta do processo 

formalizado sob o nº 2020.17848.17919.0.000197, de 02.03.2020, 
resolve, 

 
HOMOLOGAR o credenciamento da VINCI EQUITIES 

GESTORA DE RECURSOS LTDA, inscrita sob o CNPJ 
10.917.835/0001-64, a qual atendeu a todos os requisitos exigidos no 
Edital de Credenciamento nº 001/2018 desta Manaus Previdência. 

 
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 03 de março de 2020. 

 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

A Manaus Previdência (MANAUSPREV), dotada de 
personalidade jurídica de direito público, com sede na Avenida 
Constantino Nery, nº 2480, Bairro Chapada, nesta cidade Manaus-AM, 
representada neste ato, pela Diretora-Presidente Daniela Cristina da 
Eira Corrêa Benayon, no uso de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO o teor do Despacho apresentado pela 

Gerência de Previdência (GEPREV), 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Documento 

Administrativo nº 2019.17848.17851.9.014318, formalizado em 10 de 
outubro de 2019, resolve, 

 
I – ACOLHER o Parecer Jurídico nº 036/2020 – 

PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA, por todos seus fundamentos, que 
opinou pela necessidade de revisão do benefício de pensão por morte, 
mediante a cessação do benefício, considerando não estar evidenciada 
a qualidade de dependente (companheira) da senhora Michelle Silva 
Solimões frente a todo o conjunto fático probatório constante nos autos. 

 
II – NOTIFICAR a Sra. Ana Sérgia Duarte Coelho e a Sra. 

Michelle Silva Solimões, para que compareça a sede desta Manaus 
Previdência e dirigir-se ao Setor PSICOSSOCIAL, a fim de tomar ciência 
quanto a decisão final da análise da denúncia acerca do beneficio de 
pensão concedido em favor da Sra. Michelle Silva Solimões, 
concedendo para tanto o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação, 
o direito à interposição de recurso administrativo. 

 
III – DETERMINAR que em caso de não comparecimento 

das partes interessadas, restará subtendida a ausência do desejo de 
manifestação, passando a serem adotadas as medidas mencionadas no 
Parecer Jurídico nº 036/2020 – PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 03 de março de 2020 

 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 007/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 27/02/2020. 
 

2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e o senhor LUIZ 
EDUARDO LIMA DE MIRANDA. 
 

3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“URBAN COOKIE - HISTÓRIAS INCRIVELMENTE COMUNS”, na forma 
descrita no Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme 
despacho de homologação, publicado no Diário Oficial do Município 
edição nº 4766 de 24/01/2020, que passam a fazer parte deste 
instrumento, nos termos e justificativas constantes no Processo 
Administrativo nº 2020/16508/16697/00071. 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: . Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
035/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município, Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 

5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 1  é 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00123 datado de 20/02/2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 27 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 008/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 27/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a C TEATRAL DE 
IDÉIAS LTDA-ME. 
 

3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS 
DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto “XI MOVA-SE 
FESTIVAL: SOLOS, DUOS E TRIOS”, na forma descrita no Projeto 
aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, 
publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que 
passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes 
no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00149. 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
073/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 

5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA FORMAÇÃO - MÓDULO 3 é 
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00126 datado de 20/02/2020, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de Manaus. 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 33903105 – Premiações 
Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 27 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 009/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 27/02/2020. 
 

2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a senhora LUCILENE 
COSTA CASTRO. 
 

3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“Lucilene Castro – 25 anos”, na forma descrita no Projeto aprovado 
pela Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, 
publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, 
que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00084. 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
065/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação  
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 

5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 2 é 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE0099 datado de 17/02/2020, no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 

7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 27 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 010/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 27/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a senhora PAMELA DA 
SILVA FERREIRA. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“Remo e Rima – Caboco Simples”, na forma descrita no Projeto 
aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de 
homologação, publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 
24/01/2020, que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e 
justificativas constantes no Processo Administrativo 
nº 2020/16508/16697/00070. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
034/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 1 é 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE0098 datado de 17/02/2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 

7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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Manaus, 27 de Fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 011/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 27/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e o senhor EVALDO DO 
NASCIMENTO VASCONCELOS. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“No Rastro do Eldorado”, na forma descrita no Projeto aprovado pela 
Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado 
no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que 
passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/000138. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
049/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação  
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 3 é 
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE0097 datado de 17/02/2020, no valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), conforme Programa de Trabalho 
13.392.0126.2202.0000 – Produção, Formação e Difusão Artística e 
Cultural do Município de Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. 
Natureza de despesa 33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 27 de Fevereiro de 2020. 
 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 012/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 27/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a empresa MD 
PRODUÇÃO TEATRAL E ARTES CÊNICAS LTDA ME. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“Box Voyage”, na forma descrita no Projeto aprovado pela Comissão de 
Seleção, conforme despacho de homologação, publicado no Diário 
Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que passam a fazer 
parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/000092. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: . Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
061/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 2 é  
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE0104 datado de 18/02/2020, no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 27 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 013/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 28/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e o senhor MATHEUS DE 
OLIVEIRA CLEMENTINO. 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a  realização do Projeto 
“TRANSPORTADOS”, na forma descrita no Projeto aprovado pela 
Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado 
no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que 
passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00075. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
32/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação  
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 1 é 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00116 datado de 19/02/2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 

7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 27 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 014/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 28/02/2020. 
 

2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a senhora RAISSA 
CAROLINE BRITO DA COSTA. 
 

3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“DOCUMENTÁRIO ENLUGAR – CRIAÇÕES EM DANÇA NO 
CENÁRIO ARQUITETÔNICO MANAUARA”, na forma descrita no 
Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de 
homologação, publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 
24/01/2020, que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e 
justificativas constantes no Processo Administrativo 
nº 2020/16508/16697/00076. 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
033/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 1 é 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00117 datado de 19/02/2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 27 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 015/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 28/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a senhora TALITA 
MENEZES DE SOUZA. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“OFINA DE CRIAÇÃO CÊNICA EM DANÇAS URBANAS ”,  na forma 
descrita no Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme 
despacho de homologação, publicado no Diário Oficial do Município 
edição nº 4766 de 24/01/2020, que passam a fazer parte deste 
instrumento, nos termos e justificativas constantes no Processo 
Administrativo nº 2020/16508/16697/00145. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
067/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA FORMAÇÃO - MÓDULO 1 é 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00119 datado de 20/02/2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 28 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 016/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 28/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e o senhor RAFAEL 
REFFERT REBELO. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto “A 
SOMBRA DE MONALISA”, na forma descrita no Projeto aprovado pela 
Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado 
no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que 
passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/000113. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
045/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação  
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 3 é 
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00121 datado de 20/02/2020, no valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), conforme Programa de Trabalho 

13.392.0126.2202.0000 – Produção, Formação e Difusão Artística e 
Cultural do Município de Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. 
Natureza de despesa 33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 28 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 017/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 28/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e o senhor ROGÉRIO 
LIMA MASCARENHAS. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“LIVRO - O MENINO QUE MORAVA NO POSTE”, na forma descrita no 
Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de 
homologação, publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 
24/01/2020, que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e 
justificativas constantes no Processo Administrativo 
nº 2020/16508/16697/00095. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: . Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
077/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos  e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 2 é 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00122 datado de 20/02/2020, no valor de 30.000,00 (trinta mil 
reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 28 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 018/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 28/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a empresa FÁBIO DA 
SILVA MOURA 11265294437. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“IV FESTIVAL 5 MINUTOS EM CENA:  CIRCO, DANÇA, TEATRO E 
PERFORMANCE”, na forma descrita no Projeto aprovado pela 
Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado 
no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que 
passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/000147. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: . Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
069/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA FORMAÇÃO - MÓDULO 2 é 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE0125 datado de 20/02/2020, no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 

recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 28 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 019/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 28/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e o senhor AGENOR 
CAVALCANTI DE VASCONCELOS NETO. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“AGENOR, AGOSTINHO E LÉO – NAS AVENTURAS DO 
DANCEHALL MANAUARA”, na forma  descrita no Projeto aprovado 
pela Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, 
publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, 
que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00074. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: . Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
048/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 2 é 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00124 datado de 20/02/2020, no valor de 30.000,00 (trinta mil 
reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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Manaus, 28 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 020/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 28/02/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a senhora CATARINA 
DE OLIVEIRA PESSOA. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“PRIMEIRO ÁLBUM DA RAPPER CATARINA”, na forma descrita no 
Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de 
homologação, publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 
24/01/2020, que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e 
justificativas constantes no Processo Administrativo 
nº 2020/16508/16697/00081. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 
051/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação  
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 2 é 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00120 datado de 20/02/2020, no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 28 de Fevereiro de 2020. 

 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
1 - ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Aquisição de Materiais 
nº 03/2020-FDT, celebrado em 02/01/2020. 
 
2 - CONTRATANTES: O Município de Manaus através da FUNDAÇÃO 
DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS e a empresa DOCE CRISTAL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP. 
 
3 - OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-
se ao CONTRATANTE o fornecimento de Gêneros Alimentícios - 
Açúcar, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao 
Idoso “Dr. Thomas”, constante no Pregão Eletrônico n°. 068/2019-
CML/PM Ata e Registro de Preços n°. 0026/2019-
DIVRP/UGCM/SEMEF, conforme consta no Processo nº 2019.27000. 
27022.0.009884. 
 
4 - VALOR GLOBAL: O valor global é de R$ 9.480,00 (nove mil 
quatrocentos e oitenta reais), conforme Planilha de Lances e Proposta 
da CONTRATADA, a qual passa, por cópia, a fazer parte integrante 
deste Contrato. 
 
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas à conta do Programa de Trabalho: Unidade 
Orçamentária nº 520301; Programa de Trabalho nº 08.241.0036.2194 – 
Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Idosos - ILPI; Natureza da Despesa 339030- Material de Consumo. 
Fonte 100; Nota de Empenho nº. 2020NE00048, de 02/01/2020, no valor 
de R$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta reais). 
 
6 - DO FUNDAMENTO: Este contrato decorre do Despacho da 
Sra. Diretora-Presidente da FDT, as fls. 13, datado de 09/08/2019, na 
Autorização de Compra no SRP n° 00983/2019, na condição de órgão 
participante da Ata  de  Registro  de  Preços n°. 0026/2019-
DIVRP/UGCM/SEMEF,  do Pregão Eletrônico n°. 068/2019-CML/PM e 
Parecer Jurídico n°. 9884-2019/ASJUR/FDT, às fls. 173/175, constantes 
no Processo n°. 2019.27000.27022.0.009884. 
 
7 - PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 04 
(quatro) meses, a contar da data da assinatura e poderá chegar ao seu 
termo final com a entrega de todo o seu objeto e consequentemente 
liquidação da despesa. 
 

Manaus, 02 de janeiro de 2020. 

 
 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
1 - ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Aquisição de Materiais 
nº 04/2020-FDT, celebrado em 02/01/2020. 
 
2 - CONTRATANTES: O Município de Manaus através da FUNDAÇÃO 
DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS e a empresa F ALVES DOS 
SANTOS JUNIOR — ME. 
 
3 - OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-
se ao CONTRATANTE o fornecimento de Água Mineral (Garrafão de 
20 litros), para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao 
Idoso “Dr. Thomas”, conforme identificados no ANEXO I, do Edital de 
Pregão Presencial nº 18/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo 
nº 2019.27000.27022.0.012802. 
 
4 - VALOR GLOBAL: O valor global é de R$ 29.427,00 (vinte e nove 
mil quatrocentos e vinte e sete reais), conforme Planilha de Lances e 



 

Manaus, terça-feira, 3 de março de 2020 
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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$ 29.427,00 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e 
sete reais), decorrentes do presente contrato serão empenhadas à 
conta do Programa de Trabalho: Unidade Orçamentária nº 520301; 
Programa de Trabalho nº 08.241.0036.2194 – Ampliação e Manutenção 
do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI; Natureza da 
Despesa 339030- Material de Consumo. Fonte 100; Nota de Empenho 
Parcial nº. 2020NE00082, de 02/01/2020, no valor de R$ 17.165,75 
(dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos),, ficando o restante a ser empenhado conforme Programação 
Mensal de Cota Orçamentária para Empenho. 
 
6 - DO FUNDAMENTO: Este contrato decorre do Despacho da Sra. 
Diretora-Presidente da FDT, datado de 04/12/2019, que homologou o 
Pregão Presencial nº 18/2019 – CL/FDT/PM, publicado no Diário Oficial 
do Município, Edição 4733 de 04/12/2019, Parecer Jurídico nº. 12802-
2/2019-ASJUR/CL/FDT, constantes no Processo nº 2019.27000.27022.0. 
012802. 
 
7 - PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data da sua assinatura e poderá chegar ao seu 
termo final com a entrega de todo o seu objeto e consequentemente 
liquidação da despesa. 
 

Manaus, 02 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE BENS E 
SERVIÇOS COMUNS torna público, para conhecimento dos 
interessados, o PROSSEGUIMENTO da CONCORRÊNCIA N. 017/2019 
- CML/PM (SEMCOM), que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE 
MANAUS”, para o dia 06/03/2020 às 09h00 (horário local). 

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

Manaus, 03 de março de 2020. 

 

 
 

 

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

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” – CL/FDT/PM, torna público que 
realizará o seguinte procedimento licitatório: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020-CL/FDT/PMM. 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição, pelo menor 
preço por item, de PRODUTOS SANEANTES utilizados no 
processamento de roupas de serviços assemelhados ao de saúde 
(Pavilhão - Enfermaria) e roupas de cama, banho e uso pessoal dos 
idosos, com cessão em comodato dos equipamentos (dosadores), a 
serem fornecidos à Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, de 
acordo com as condições constantes no Edital e seus anexos. 
DATA E HORÁRIO: 16/03/2020, às 09:00 horas. 
 

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do 
dia 05/03/2020 e poderá ser adquirido na COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, Rua Dr. 
Thomas, 798 - Bairro N. Sra. das Graças, no horário de 08:00 às 16:00h, 
de Segunda a Sexta-feira, Telefone (92) 3632-2834. 

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

Manaus, 03 de março de 2020. 

 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a 
Licença de Operação n. 416/12-06, que autoriza a fabricação e 
montagem de aparelhos e equipamentos de ar condicionados e forno 
microondas, localizado na Av. Torquato Tapajós, n. 7937, lote 14 e lote 
14B, Tarumã, Manaus-AM, para indústria de componentes e aparelhos 
eletrônicos sem processo químico, com validade  de 02 anos. 
 
 
 
 
 
HDL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA LTDA torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação nº. 169/03-13, que autoriza a fabricação e 
montagem de componentes e aparelhos eletroeletrônicos, localizado na 
Rua Abiurana, nº 1150, Distrito Industrial I, no Município de Manaus-AM, 
para Indústria de Componentes e Aparelhos Eletroeletrônicos, com 
validade de 01 ano. 

 
 
 
 
 
LFA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n. º 056/20, que autoriza a 
atividade de Eco-Turismo da embarcação “Rio NEGRO Queen”, 
localizado na Marina Rio Belo, s/nº Tarumã de Manaus-AM, para 
Empreendimento Turismo, com validade de 01 ano. 
 
 

 
 
 
Shopping Manaus Via Norte SPE S.A, torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação nº 431/14-02, que autoriza a operação 
de uma subestação de 69 kv, denominada SE Shopping Manaus Via 
Norte, com potência de 7,5MVA, localizada na Av. Arquiteto José 
Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760, Monte das Oliveiras, Manaus-AM, 
para Distribuição de Energia Elétrica com validade de 01 Ano. 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


