Manaus, sexta-feira, 27 de março de 2020.

Ano XXI, Edição 4808 - R$ 1,00

Poder Executivo
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA Nº 011/2020 - GS/SEMCOM
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS;
CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela
Organização Mundial da Saúde - OMS em 11/03/2020, em decorrência da
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), com a previsão de
adoção de medidas de saúde pública para diminuição da transmissão de
doenças infecciosas sem vacina ou tratamento farmacológico específico;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial
do Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença
infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se
limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão
interna;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana
pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria nº. 337, de 24 de março de
2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus,
CIVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social –SUAS.
CONSIDERANDO o Decreto Federal n. 10.288, de 22 de
março de 2020, que regulamenta a Lei Federal n. 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, para definir as atividades e os serviços relacionados à
imprensa como essenciais;
CONSIDERANDO o Decreto nº. 4.776, de 13 de março de
2020, o Decreto nº. 4.779, de 16 de março de 2020, Decreto nº. 4.780, de
16 de março de 2020, o Decreto nº. 4.787, de 23 de março de 2020 e o
Decreto nº. 4.789, de 24 de março de 2020;
CONSIDERANDO o aumento no número de casos do novo
Coronavírus (COVID-19) desde o dia 13 de março de 2020, bem como, a
confirmação do primeiro óbito no Estado do Amazonas no dia 24 de março
de 2020;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos,
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença na
cidade de Manaus;
CONSIDERANDO por fim a necessidade de se
estabelecer novas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito desta SEMCOM;

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o
regime de teletrabalho para os servidores desta SEMCOM, devendo as
atividades essenciais ao funcionamento mínimo necessário a garantia da
continuidade do serviço público interno, ocorrer no horário de 08h às
17h, adotando-se o regime de jornada em turnos de revezamento em que
se promova melhor distribuição da força de trabalho, com o objetivo de
evitar a concentração e a proximidade de pessoas, ressalvados os casos
dos serviços contínuos e essenciais que não poderão sofrer qualquer tipo
de paralização ou interrupção.
§1º - Ficam suspensas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, as
atividades desenvolvidas pelos estagiários contratados no âmbito desta
SEMCOM.
§2º - Ficam suspensas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o
atendimento presencial à fornecedores e veiculos de comunicação, que
deverá ser feito exclusivamente por meio digital.
§3º O prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado
a critério do Secretário da Pasta, mediante autorização do Prefeito.
Art. 2º - Os horários estabelecidos na presente Portaria não
se aplicam aos servidores que trabalham em regime de plantão e/ou que
trabalhem em serviços contínuos ou essenciais, devendo qualquer ajuste
ser definido junto à chefia imediata, que comunicará imediatamente ao
Gestor da Pasta para autorização.
Art. 3º - Poderão permanecer em regime de Teletrabalho
ou Home Office, independentemente de revezamento/rodízio, os
servidores que:
I - Forem portadores de doenças crônicas (pulmonares,
cardíacas, hipertensivas, renais e diabéticos) que reduzam a imunidade;
II - Estiverem gestantes e lactantes;
III - Tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
IV - Coabitam com pessoas integrantes do grupo de risco;
V - Com histórico de doenças respiratórias.
Parágrafo único. A comprovação dos requisitos se dará
preferencialmente na forma documental, podendo ainda ser feita por
autodeclaração do requerente, que ficará sujeito às penas da lei.
Art. 4º - A atuação dos servidores da Semcom, de forma
remota, mediante o denominado Teletrabalho ou Home Office, deverá
observar as diretrizes, os termos e as condições estabelecidas nesta
Portaria.
§1° - Entende-se por Teletrabalho ou Home Office a
modalidade de trabalho realizada de forma remota, com a utilização de
recursos tecnológicos.
§2° - Por implicar em jornada de trabalho flexível, apurada
preferencialmente mediante cumprimento de metas de desempenho,
resta expressamente proibida qualquer interpretação ou aplicação de
trabalho extraordinário, para qualquer fim e por qualquer motivo, nos
dias de Teletrabalho ou Home Office.
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§3° - É facultado à Administração proporcionar
revezamento/rodízio entre os servidores, para fins de regime de
Teletrabalho ou Home Office, incumbindo à Chefia imediata, com prévia
autorização do Secretário, a conveniência e oportunidade de sua
implementação, bem como a estipulação dos critérios para sua
realização.
Art. 5º- São objetivos do Teletrabalho ou Home Office:
I - Aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos
servidores;
II - Promover mecanismos para atrair servidores, motiválos e comprometê-los com os objetivos da instituição;
III - Economizar tempo e reduzir custo de deslocamento
dos servidores até o local de trabalho, bem como diminuir a exposição
ao COVID-19 ou outro agente de igual natureza ou efeito;
IV - Gerar segurança e saúde aos servidores, diante do
estado de emergência decretado no Município de Manaus em razão da
pandemia causada pelo COVID-19, enquanto persistir tal circunstância.
Art. 6º - Para participar da modalidade Teletrabalho ou
Home Office, o servidor, às suas expensas, deverá dispor de
infraestrutura física e tecnológica necessárias e adequadas à realização
das suas atividades de maneira segura e tempestiva.
Art. 7º - Constituem deveres do servidor sob o regime de
Home Office:
I - Atender às convocações para comparecimento às
dependências da SEMCOM, em especial à sua unidade de trabalho;
II - Manter-se em condições de pronto retorno ao regime
de trabalho presencial;
III - Manter telefone de contato permanentemente
atualizado e ativo nos dias úteis;
IV - Consultar diariamente sua caixa individualizada de
correio eletrônico ou outro canal de comunicação para constante
atualização;
V - Manter seu Chefe Imediato informado, por meio de
mensagem dirigida via e-mail, WhatsApp ou outro canal de comunicação
previamente definido, acerca da evolução do trabalho, indicando
eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa prejudicar o
andamento das atividades sob sua responsabilidade;

Art. 10 - Qualquer servidor da SEMCOM que apresentar
febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor na garganta, mialgia,
cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas
nasais), deverá entrar em contato telefônico com o Setor de
Pessoal/SEMCOM e enviar a cópia digital do atestado médico, por email, para fins de afastamento do ambiente de trabalho e desempenho
de suas funções, atribuições e atividades de trabalho, por meio de Home
Office, se possível e caso esteja apto.
Parágrafo único. Caso a circunstância de afastamento do
servidor público, prevista no caput deste artigo, persista além do prazo
de 15 (quinze) dias, deverá ser adotado o procedimento previsto na
forma da legislação aplicável.
Art. 11 - Aos servidores públicos que tenham regressado
ao Município de Manaus, nos últimos 05 (cinco) dias, ou que venham a
regressar, durante a vigência desta Portaria, de locais em que há
transmissão comunitária do vírus da COVID-19, conforme boletim
epidemiológico, bem como aqueles que tenham contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as
seguintes medidas:
I - Os que apresentem sintomas (sintomáticos) de
contaminação pelo COVID-19, deverão ser afastados do trabalho, sem
prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias
ou conforme determinação médica; e
II - os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de
contaminação pelo COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em
regime excepcional de Home office, pelo prazo de 07 (sete) dias, a
contar do retorno ao Estado, as funções determinadas pela chefia
imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a
sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no
âmbito da repartição pública.
Art. 12 - Os gestores dos contratos de prestação de
serviço deverão notificar as empresas contratadas para que, sob pena
de responsabilização contratual, em caso de omissão, conscientizem
seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à
necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas da doença.
25.03.2020.

Art. 13 - Esta Portaria entra em vigor a contar de

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Manaus, 25 de março de 2020.

VI - Submeter-se a acompanhamento de desempenho pelo
Chefe Imediato;
VII - Preservar o sigilo dos dados acessados de forma
remota, mediante observância das normas internas de segurança da
informação, bem como manter atualizados os eventuais sistemas
informatizados institucionais nos equipamentos em uso.
§1°- As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo
servidor em regime de Teletrabalho ou Home Office, sendo vedada a
utilização de terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas
estabelecidas.
Art. 8º- O servidor será desligado do Home Office:
I - Pelo não atingimento das metas e/ou não cumprimento
das regras estabelecidas pela Administração;
II - Pela finalização ou descontinuidade do Home Office;
III - Por interesse da Administração ou por necessidade de
prestação de serviços presenciais;
IV - Após superado o estado de emergência no Município
de Manaus/AM em razão do COVID-19 ou qualquer outro caso ou
motivo de igual natureza.
Art. 9º - O servidor pode, a qualquer tempo, solicitar seu
desligamento do regime de Home Office, desde que mantida a
segurança de saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PORTARIA Nº 052/2020 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no exercício da competência que lhe
conferem os artigos 86, inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus; e
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 4.776,
de 13 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da
Administração Pública Municipal, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 4.779,
de 16 de março de 2020, que dispõe sobre o regime temporário de
teletrabalho aos agentes públicos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá
outras providências;
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CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 4.787,
de 23 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública no
município de Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19, e
dá outras providências;

Art. 5º Quando a atividade do servidor for incompatível
com o desenvolvimento por regime de teletrabalho ou teleatendimento,
não sendo possível seu remanejamento na forma do art. 3º, serão
concedidas férias ao servidor.

CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 4.789,
de 24 de março de 2020, que dispõe sobre o regime excepcional de
teletrabalho aos agentes públicos no âmbito da Administração Pública
Municipal, e dá outras providências;

§ 1º O chefe imediato solicitará ao DEPAD, mediante
justificativa, a disponibilidade de férias do servidor, que em caso positivo,
serão concedidas pelo prazo do caput do art. 1º;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID19), no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação – SEMEF;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de estabelecer
critérios de atendimento ao público e regramentos acerca do regime
excepcional de teletrabalho aos agentes públicos e teleatendimento aos
contribuintes, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e
Tecnologia da Informação – SEMEF,
RESOLVE:
Art. 1º Fica suspenso, excepcionalmente, pelo prazo de 30
(trinta) dias, a contar de 25-03-2020, o atendimento presencial no âmbito
da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação SEMEF, aplicando-se o regime de teletrabalho e teleatendimento ao
contribuinte, nos termos desta Portaria, alcançando, inclusive, o trâmite
de processos físicos protocolizados na sede da SEMEF e na
Subsecretaria de Receita.

§ 2° No caso de inexistência de direito a férias, adotar-se-á
antecipação do período.
Art. 6º Os serviços ao contribuinte serão prestados por
teleatendimento, via internet, canal 156, correio eletrônico (e-mails),
chats, telefones celulares e outros meios que venham a ser
disponibilizados.
Parágrafo único. A Subsecretaria de Receita – SUBREC
divulgará, no Portal da Prefeitura, os meios e ferramentas de acesso e
acompanhamentos dos pedidos formalizados.
Art. 7º Os demais casos, de caráter excepcional, que não
se enquadram nas determinações desta Portaria, serão tratados pelo
titular da SEMEF, para eventual autorização e registro junto ao DEPAD.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, podendo ser alterada e/ou revogada a qualquer tempo, bem
como prorrogada.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Manaus, 25 de março de 2020.

Parágrafo único. As atividades essenciais ao
funcionamento mínimo necessário à garantia de continuidade do serviço
público nas dependências da SEMEF, ocorrerá, quando imprescindível,
no período das 8h às 14h, cabendo o revezamento de servidores,
conforme a necessidade estabelecida pelos gestores das Assessorias,
Coordenadoria, Subsecretarias e Departamento de Administração DEPAD, no âmbito de suas competências.
Art. 2º Fica estabelecido, excepcionalmente, pelo mesmo
período do caput do art. 1º, o regime de teletrabalho e teleatendimento
para os agentes públicos no âmbito da SEMEF, sem prejuízo à
remuneração, devendo manter-se disponíveis via acesso internet,
telefone e demais mecanismos de comunicação durante o horário de
expediente e de acordo com a jornada normal de trabalho, podendo,
conforme necessidade de serviço ou a critério da chefia imediata, ser
convocados para a realização das atividades presenciais, excetuados
neste último caso, os que se enquadrem no grupo de risco.
Parágrafo único. As chefias imediatas devem orientar e
acompanhar os trabalhos de seus respectivos servidores visando ao
gerenciamento da efetividade das atividades.
Art. 3º Durante o período de excepcionalidade, poderá
haver o remanejamento de servidores entre os setores da estrutura
organizacional da SEMEF, de modo que haja melhor aproveitamento nas
atividades laborais.
Art. 4º Durante a vigência do teletrabalho ou
teleatendimento, o servidor que ficar impedido por questões médicas,
deverá informar a chefia imediata, via e-mail ou Whatsapp, observando
as seguintes orientações:
I - apresentar atestado médico à chefia imediata, no prazo
de 72h, contendo o tempo necessário de afastamento, ou, nos casos de
consulta médica, a declaração de comparecimento;

AVISO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e
em decorrência do Ofício n° 1458/2020 – SEMAD, constante ao autos
do Processo Administrativo n° 2019/11209/18988/00032 – SEMEF
referente ao Registro de Preços para eventual contratação do serviço de
transporte individual de passageiros, baseado em plataformas de
tecnologia de comunicação de rede – STIP que estiverem em operação
na cidade de Manaus, sob demanda, para a locomoção de servidores,
empregados e demais colaboradores em atendimento às atividades
administrativas dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e
indireta da Prefeitura de Manaus, resultante do Pregão n° 029/2020 –
CML/PM.
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a homologação do Pregão
Eletrônico n° 029/2020 – CML/PM, publicado no DOM nº 4801, de
18/03/2020.

II - atestado médico acima de 3 (três) dias deverá ser
acompanhado de exames, laudos e/ou receituário médico, bem como
em eventuais prorrogações;
III - tratando-se de acompanhante, o servidor deverá
apresentar exames comprobatórios do paciente acompanhado da
comprovação de grau de parentesco;
IV - apresentar o atestado de afastamento original no
momento do retorno às atividades presenciais, após o prazo
estabelecido no caput do art. 1º.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 – CML/PM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0007/2020 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
No dia 19 de março de 2020, no Órgão Gerenciador,
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), para eventual fornecimento de água mineral para atender
aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da
Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços, resultante(s)
do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – CML/PM para Sistema de Registro
de Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo
nº 010007.11209112110065155/2019 – SEMEF, assim como os termos
da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preço,
independentemente de transcrição.
As unidades participantes e as condições a serem
praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido
Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento
Convocatório.
As contratações oriundas da Ata serão processadas de
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local(is)
de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12
meses, a partir da data de publicação desta.
Item

1

2

3

Unid

Qtd

Descrição

(ID-2282) ÁGUA MINERAL,
Composição: água mineral
natural,
sem
gás,
Característica(s) Adicional(is):
embalagem 1.500
produto em conformidade com
a legislação em vigor, Unidade
de Fornecimento: embalagem
com 500ml.
(ID-14380) ÁGUA MINERAL,
Composição: água mineral
natural,
sem
gás,
Característica(s) Adicional(is):
embalagem 127.600
produto em conformidade com
a legislação em vigor, Unidade
de Fornecimento: embalagem
retornável com 20 litros.
(ID-14382) ÁGUA MINERAL,
Composição: água mineral
natural,
sem
gás,
Característica(s) Adicional(is):
embalagem 455.020
produto em conformidade com
a legislação em vigor, Unidade
de Fornecimento: embalagem
com 350ml.

Marca

Valor
R$

Fornecedor

YARA

0,80

ZUNEIDES
PATROCI
NIO DA SILVA ME

ÁGUA
CRIM

4,15

L A FELIX -ME

PORTARIA Nº 137/2020-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Sexto Termo Aditivo ao Contrato
nº 040/2016 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a
empresa A.M. Tecnologia LTDA.;
CONSIDERANDO os serviços de manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos médico-hospitalares, com fornecimento de
peças de reposição, para atender as necessidades das Unidades de
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na forma
identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial n° 111/2016 –
SCLS/CML/PM.
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos
referentes à execução do contrato acima citado:
NOME
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE LIMA
ANTONIO NOBRE DE LIMA
CARLOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

MATRÍCULA
071.077-6D
012.701-9A
108.607-3A

ANA CARLA DA SILVA QUEIROZ
ARLENE DAS CHAGAS VILANOVA
MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO COSTA
MARIA DO SOCORRO FURTADO SOARES
TANIA REGINA ALMEIDA MUNIZ

109.042-9A
123.966-0G
064.221-5A
013.802-9C
110.565-5A

FUNÇÃO
GESTOR DO CONTRATO

FISCAIS DO CONTRATO

FISCAIS SUPLENTES DO
CONTRATO

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos.
ÁGUA
CRIM

0,62

L A FELIX -ME

III - CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar de 2 de março de 2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de março de 2020.

Manaus, 19 de março 2020.

PORTARIA Nº 139/2020-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Contrato
Nº 009/2016 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e
empresa Couto Serviços de Transporte e Locação de Veículos Ltda. –
ME.
CONSIDERANDO o objeto referente à locação de 30
(trinta) veículos automotores tipo caminhonete (pick-up), cabine dupla,
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motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, combustível diesel, tração
4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02
(dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características
adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar-condicionado,
direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM,
veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da
contratada, modelo: Ford Ranger, S-10, Amarok ou similar, em
conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referência, item 02 da Ata
de Registro de Preços nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, Pregão
nº 088/2015-CLM/PM, para atender as necessidades do Programa
Municipal de Controle da Malária desta SEMSA.

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos.
III - Esta portaria opera a efeitos a contar de 1º de abril de
2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de março de 2020

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

FUNÇÃO

MARINÉLIA MARTINS FERREIRA

NOME

107.643-4A

GESTOR DO CONTRATO

ALINNE DE PAULA RODRIGUES ANTOLINI

128.800-8A

EDIVALDO RAIMUNDO NAZARÉ DA ROCHA

120.081-0A

JOÃO ALTERCI NEPOMUCENO DA SILVA

123.552-4B

RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA

124.775-1A

FISCAIS DO CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos.
III - CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar de 28 de março de 2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de março de 2020.

PORTARIA Nº 140/2020-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Quarto Termo Aditivo ao Contrato
nº 007/2016 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a BLP
Gomes – EPP.
CONSIDERANDO Serviço de fornecimento de Refeição
para atender as necessidades dos CAPS SUL, CAPSi LESTE e CAPS
AD III da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos
referentes à execução do contrato acima citado:
NOME

MATRÍCULA

ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA

075.133-2D

LUCIANA OLIVEIRA LOPES

125.691-2A

MARIA
DO PERPÉTUO
BACELAR VELOSO

SOCORRO

108.816-5A

ELIVANDRA FRANCO MENDES

085.813-7D

DIENY DA SILVA LIRA

110.749-6B

EFTHIMIA SIMÕES HAIDOS

116.916-5C

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO

PORTARIA Nº 141/2020-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 007/2017 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a
empresa Couto Serviços de Transporte e Locação de Veículos Ltda –
ME;
CONSIDERANDO serviço de LOCAÇÃO de 01 (um)
veículo automotor, Características: van, motor 2.0 a 2.7, potência mínima
de 127cv, combustível diesel, com 03 portas, sendo 01 lateral corrediça,
capacidade para 16 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a
partir da data de fabricação. Características Adicionais: com motorista,
sem combustível, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e
travas elétricas, CD Player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado,
com manutenção total por conta da contratada. Modelo: DUCATO,
MASTER, BOXER ou similar. Conforme o Edital do Pregão Presencial
Nº 088/2015 – CML/PM, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016 –
DIVRP/UGCM/SEMEF, Item 11 para atender as necessidades do Centro
de Atenção Psicossocial Sul, desta Secretaria Municipal de Saúde SEMSA.
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos
referentes à execução do contrato acima citado:
NOME
ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA
MARIA DO PERPETUO SOCORRO
BARCELAR VELOSO
EFTHIMIA SIMÕES HAIDOS

MATRÍCULA
075.133-2D

FUNÇÃO
GESTOR DO CONTRATO

108.816-5A
116.916-5C

SÂMILY COSTA DANTAS

112.435-8B

HILLENE FREIRE FREITAS

127.327-2A

FISCAIS DO CONTRATO

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos.
III - Esta portaria opera a efeitos a contar de 30 de janeiro
de 2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de março de 2020

FISCAIS DO
CONTRATO

FISCAL SUPLENTE DO
CONTRATO
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PORTARIA Nº 142/2020-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 009/2017 – Prorrogação e Reequilíbrio, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa DPL Consultoria e Serviços de Seleção e
Agenciamento de mão de obra EIRELI – ME.
CONSIDERANDO Serviço continuado de telefonia para
atuar na Central de Regulação do Programa SAMU 192 Manaus da
Secretaria Municipal de Saúde, resultante do Pregão Eletrônico
nº 198/2016-SCLS/CML/PM, de acordo com o quantitativo estipulado no
Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos
referentes à execução do contrato acima citado:
NOME
RUY JORGE ABRAHIM LIMA

MATRÍCULA
084.043-2B

MARCONDES GOMES COELHO

111.219-8A

DENNER AUGUSTO CORRÊA COSTA

122.544-8A

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

CRISTIANE ARAÚJO DA SILVA

107.891-7A

FUNÇÃO
GESTOR DO CONTRATO
FISCAIS DO CONTRATO
FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo,
3 (três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos.
III - Esta portaria opera a efeitos a contar de 21 de março
de 2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de março de 2020

Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 01
R$ 2,64
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
R$ 2,64
Item: 02
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 03
R$ 2,64
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 04
R$ 2,64
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 05
R$ 2,64
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 06
R$ 17,99
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 07
R$ 10,07
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 08
R$ 10,07
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 09
R$ 10,59
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 10
R$ 10,60
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 11
R$ 10,60
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 12
R$ 129,99
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 13
R$ 16,10
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 15
R$ 41,80
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 18
R$ 229,99
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 19
R$1,59
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 21
R$ 173,56
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 26
R$ 15,99
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 27
R$ 15,99
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 29
R$ 15,99
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 32
R$ 61,99
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 33
R$ 28,97
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 35
R$ 3,04
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA-EPP
Item: 36
R$ 69,99

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação da
proponente vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos da Lei.
Manaus-AM, 25 de março de 2020

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão
Eletrônico nº. 003/2020 – CML/PM;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou
irregularidade;

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2016 –
Prorrogação, celebrado em 02/01/2020.

RESOLVE:

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa A.M. Tecnologia
Ltda.

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico
nº 003/2020 - CML/PM - Eventual fornecimento de insumos
odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
e a Secretaria Municipal de Educação – SEMED das Prefeitura de
Manaus para a empresa:

3. OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato original, referente aos
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e
periféricos odontológicos, com fornecimento de peças de reposição, para
atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.
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4. VALOR: R$ 1.137.054,36 (um milhão, cento e trinta e sete mil
cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº 2020NE00173
de 02/01/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.302.0093.2153.0000 01000000 33903917, no valor de R$ 150.935,10
(cento e cinquenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e dez centavos),
n° 2020NE00174 de 02/01/2020, à conta da rubrica orçamentária 23701
10.301.0092.2154.0000 01000000 33903917, no valor de R$ 190.762,20
(cento e noventa mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte
centavos) e n° 2020NE00175 de 02/01/2020, à conta da rubrica
orçamentária 23701 10.301.0092.2154.0000 01000000 33903917, no
valor de R$ 795.357,06 (setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e
cinquenta e sete reais e seis centavos).

orçamentária 23701 10.301.0092.2154.0000 01000000 33903983, no
valor de R$ 725.571,00 (setecentos e vinte e cinco mil e quinhentos e
setenta e um reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado
posteriormente.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses,
contados a partir do dia 20/03/2020.
Manaus, 18 de março de 2020.

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 06 (seis) meses,
contados a partir do dia 01/01/2020.
Manaus, 2 de janeiro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRATO

(*) Republicado por apresentar incorreções no D.O.M. nº 4796, pág. 22 de
11/03/2020

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018 Prorrogação, celebrado em 18/03/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Royal Gestão e
Serviços de Informática LTDA.
3. OBJETO: Prestação de serviços de impressão (Serviço de impressão
de folhas de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras
multifuncionais monocromáticas laser ou led, com fornecimento dos
suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da
solução, conforme discriminação no Projeto Básico); Serviço de
fornecimento de impressora (fornecimento de multifuncional
monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4,
velocidade de impressão: mínima 42 ppm, incluindo o serviço de
manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e
suprimentos, conforme discriminação no Projeto Básico, para atender a
necessidade da Secretaria. Municipal de Saúde – SEMSA.
4. VALOR:R$ 3.517.200,00 (três milhões quinhentos e dezessete mil e
duzentos reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo foram empenhadas sob o nº 2020NE00689, de 28/02/2020, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 10.122.0128.2204.0000
01000000 33903983, no valor de R$ 66.645,00 (sessenta e seis mil e
seiscentos e quarenta e cinco reais), nº 2020NE00690, de 28/02/2020, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 10.302.0093.2153.0000
01000000 33903983, no valor de R$ 61.107,00 (sessenta e um mil e
cento e sete reais), nº 2020NE00691, de 28/02/2020, à conta da
seguinte rubrica orçamentária 23701 10.305.0096.2149.0000 01000000
33903983, no valor de R$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais),
nº 2020NE00692, de 28/02/2020, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 23701 10.301.0092.2154.0000 01000000 33903983, no
valor de R$ 7.419,00 (sete mil quatrocentos e dezenove reais),
nº 2020NE00693, de 28/02/2020, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 23701 10.302.0098.2199.0000 02140000 33903983, no
valor de R$ 7.419,00 (sete mil quatrocentos e dezenove reais),
nº 2020NE00694, de 28/02/2020, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 23701 10.302.0097.2196.0000 01000000 33903983, no
valor de R$ 7.419,00 (sete mil quatrocentos e dezenove reais),
nº 2020NE00695, de 28/02/2020, à conta da seguinte rubrica

1.ESPÉCIE E DATA: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
nº. 021/2017, celebrado em 25/03/2020.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania –
SEMASC, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e
a empresa ORSEL – ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA
– EPP.
3.OBJETO: Prorrogação do contrato original, referente a prestação de
serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, 88 (oitenta e oito)
dias, características: popular, hatchback, motor 1.0, potencia mínima de
73cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade
para (05) cinco passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao
ano de locação, características adicionais: com motorista, sem
combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas
elétricas, CD player, radio AM/FM, veiculo limpo, higienizado, com
manutenção total por conta da contratada. Modelo: CELTA, PALIO,
HB20, ou similar. Para atender as necessidades do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, Conforme descrição no Termo
de Referência, referente ao Processo n.º 2017/11908/11909/00041.
4.VALOR GLOBAL: R$ 13.112,00 (treze mil cento e doze reais). Valor
da diária: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Aditamento foram empenhadas sob a seguinte rubrica orçamentária:
Nota de Empenho nº 2020NE00111, de 17/03/2020, à conta da seguinte
rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de Trabalho:
08.422.0125.2185.0000, Fonte de Recurso: 06290000, Natureza da
Despesa: 33903303.
6. PRAZO: O prazo do contrato será de 88 (oitenta e oito) dias, a contar
de 26/03/2020.
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Manaus, sexta-feira, 27 de março de 2020

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N. 004/2020 – CMDCA
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, usando das atribuições que lhe
conferem a Lei Municipal nº. 1.133, de 27/07/2007, alterada mediante Lei
Municipal nº 1.482, de 14/07/2010 e,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever
do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional exarada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), indicando alteração no padrão epidemiológico de
ocorrência da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a classificação da Organização Mundial
de Saúde (OMS) que estabeleceu, em 11 de março de 2020, como
pandemia o novo Coronavírus (COVID-19), em razão do seu alto risco
de contágio à população, inclusive de forma simultânea, não se limitando
a locais que já tenha sido identificados como de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

devendo-se evitar ainda que os portadores de doenças crônicas, figurem
na escala para atendimento presencial, quando couber.
Art. 5º - Em razão da edição do Decreto nº. 4.479, de 16
de março de 2020, o qual instituiu pelo prazo de 15 (quinze) dias, o
regime de teletrabalho para os agentes públicos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos no âmbito da Administração Pública
Municipal, bem como, do Decreto nº. 4.789, de 24 de março de 2020, o
qual estabeleceu o teletrabalho, pelo prazo de 30 (trinta) dias, aos
agentes públicos da Administração Pública Municipal, fica definido que:
I – o teletrabalho, para efeitos desta Resolução, consistirá
no exercício remoto de suas atividades laborais durante o horário de
funcionamento do órgão ou entidade, devendo o Conselheiro afastado
manter-se disponível ao acesso via internet, telefone e demais
mecanismos de comunicação disponíveis; e
II – as atividades e metas para o desenvolvimento do
teletrabalho serão fiscalizadas por este CMDCA.
Art. 6º - Tendo em vista que o trabalho desenvolvido pelos
Conselhos Tutelares constitui-se como serviço essencial não podendo
sofrer qualquer tipo de paralização ou interrupção, e que a criança e o
adolescente possuem prioridade absoluta, a negativa de atendimento a
demandas urgentes e essenciais será fiscalizada por este CMDCA, que
adotará as medidas administrativas pertinentes para responsabilização.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor a contar de 25-032020.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em Manaus, 26 de março de 2020.

CONSIDERANDO a confirmação de 45 (quarenta e cinco)
casos de novo Coronavírus (COVID-19) no município de Manaus até dia
24 de março de 2020, conforme dados da Sala de Situação
DEVAE/SUBGS/SEMSA divulgados a imprensa local pela Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA.
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos, agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença na cidade de Manaus;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal de
Manaus Nº 4.776, de 13 de março de 2020,

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal de
Manaus Nº 4.789, de 24 de março de 2020,

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER –
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:
Art. 1º- Recomendar que o regime de teletrabalho
disposto no Decreto Nº 4.789, de 24 de março de 2020 seja estendido
aos Conselhos Tutelares da cidade de Manaus, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, adotando-se de Plantão de Sobreaviso, com o objetivo de evitar a
concentração e a proximidade de pessoas, ressalvados os casos
urgentes e graves que necessitem de atendimento presencial pelo
Conselheiro Tutelar responsável, que não poderão sofrer qualquer tipo
de paralização ou interrupção.
Art. 2º - Para o cumprimento dessa Recomendação,
determino que seja afixado na sede de cada Conselho Tutelar os
contatos telefônicos e de todos os Conselheiros (as) Tutelares de cada
Zona para atendimento e o e-mail de cada Conselho Tutelar.
Art. 3º A escala de revezamento, bem como, do plantão de
cada
conselho
deverá
ser
encaminhada
ao
e-mail:
cmdca.manaus@pmm.am.gov.br, à Secretaria Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania – SEMASC e a toda a rede para
conhecimento e providências necessárias.
Art. 4º Os Conselheiros (as) com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos estão dispensados dos atendimentos presenciais,

CONSIDERANDO o teor das Atas das Sessões Públicas da
Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia –
CEL/CC realizadas em 01.10.2019, 11.10.2019 e pareceres jurídicos de
20.12.2019 e 14.01.2020 constantes no Processo nº 2019/16248/16669/
00093, relativo a Tomada de Preço nº. 004/2019-CEL/CC;
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória
ao interesse público;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
qualquer apuração ou diligência complementar;
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a
Tomada de Preço nº. 004/2019-CEL/CC com deliberação final da
Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia –
CEL/CC, contidas nas Atas de Sessões Públicas de 01.10.2019,
11.10.2019 e pareceres jurídicos de 20.12.2019 e 14.01.2020;
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Manaus, sexta-feira, 27 de março de 2020
II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preço
nº. 004/2019-CEL/CC, cujo objeto é a Reforma de 12 (doze) Espaços
Esportivos na Zona Sul de Manaus/AM, divididos em três lotes sendo:
lote 01 - Quadra do Petrópolis, Rua Aristóteles Bonfim, Petrópolis,
Manaus - AM, com prazo de 30 (trinta) dias corridos; Complexo
Esportivo Suplanzão, Rua São Sebastião, Petrópolis, Manaus - AM com
prazo de 60 (sessenta) dias corridos; Quadra da Vila do Mamão, Rua
Vasconcelos Chaves, São Francisco, Manaus-AM, com prazo de 60
(sessenta) dias corridos; Complexo Esportivo do Caldeirão, Rua Japiim,
Japiim, Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à
empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO
LTDA, vencedora do certame, com valor global de R$ 896.021,08
(oitocentos e noventa e seis mil, vinte e um reais e oito centavos); lote
02 - Quadra Poliesportiva do Areal, Rua Carlos Mesquita, bairro Santa
Luzia, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos; Quadra Poliesportiva
Ribeiro da Cunha, Rua Silva Ramos, 214, Centro, com prazo de 30
(trinta) dias corridos; Quadra Poliesportiva Socorro Cabo Verde, Rua
Barcelos, Presidente Vargas, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos;
Centro de Esporte e Lazer Santa Luzia, rua Guanabara, Santa Luzia,
com prazo de 90 (noventa) dias corridos, à empresa CONSTRUTORA
ALMEIDA LTDA, vencedora do certame, com valor global de
R$ 669.400,02 (seiscentos e sessenta e nove mil quatrocentos reais e
dois centavos); e lote 03 – Campo de Futebol Manaus 2000, Av. Manaus
2000, Distrito I, Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos;
Complexo Esportivo Betanhão, Rua CMTE Ferraz, 1165, Betânia,
Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos; Complexo
Esportivo do Domingão, Rua Francisco Queiroz, Colônia. Oliveira
Machado, Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos;
Complexo Esportivo Cleber Mendes, Rua da Olaria, São Lázaro,
Manaus-AM, com prazo de 90 (noventa) dias corridos dias corridos, à M.
P. CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do certame, com valor global de
R$ 611.622,98 (seiscentos e onze mil, seiscentos e vinte e dois reais e
noventa e oito centavos).
III – Publica-se no Diário Oficial do Município;
IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração
e Finanças, para demais providências.
Manaus, 25 de março de 2020.

6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses a contar da data da publicação do Extrato do Contrato no Diário
Oficial do Município de Manaus e poderá chegar ao seu termo final com
a execução total do objeto do contrato e conseqüente liquidação da
despesa.
PARÁGRAFO ÚNICO: a prestação serviço terá início imediato após a
publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de
Manaus e, quando em parcelas, ocorrerá mediante requisições da
CONTRATANTE.
Manaus, 19 de março de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO N. 015/2020
1. ESPÉCIE: Contrato nº. 015/2020, celebrado em 26.03.2020.
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a empresa H N LEITE EPP.
3. OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE COM
EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NO CLUBE DAS MÃES, NO
BAIRRO JAPIIM”.
4. VALOR GLOBAL: R$ 83.698,48 (oitenta e três mil seiscentos e
noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta das seguintes rubricas
orçamentárias: 26101 – 27.812.0088.1026.0000 – 44905193 - Fonte
nº 01000000 – 2020NE00089 de 12.02.2020.
6. PRAZO: O prazo máximo para a completa execução das obras e
serviços contratados será de 60 (sessenta) 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, 26 de março de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO N. 013/2020
1. ESPÉCIE: Contrato nº. 013/2020, celebrado em 19.03.2020.
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a empresa H.N.LEITE.
3. OBJETO: “SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,
Características: 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 da locação,
Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player,
rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por
conta da contratada, Modelo: CELTA, PALIO, HB20 ou similar. Conforme
Termo de Referência/Termo de Referência.”
4. VALOR GLOBAL: R$ 83.232,00 (oitenta e três mil duzentos e trinta e
dois reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 26101 – 27.122.0011.2011.0000 – Contratação de
Serviços para Manutenção Funcional – 33903304 - Fonte nº 01000000 –
Nota de Empenho nº. 2020NE00093 de 13.02.2020, no valor de
R$34.680,00 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 048 / 2020 - SEMINF/GS
O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO, no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II
do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o gozo
das férias dos servidores da Secretaria de conformidade com a realidade
das suas lotações,
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RESOLVE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

ALTERAR a Escala de Férias dos servidores da SEMINF,
referente ao exercício 2019/2020, encaminhada através da Portaria
nº 133/2019-SEMINF/GS, publicada no DOM 4728, Caderno II, de
27.11.2019, a saber:

092.431-8B

ALESSANDRO CORREA MONTEIRO

Mês escolhido
1/3
Gozo
ABR
MAIO

079.066-4D

MANOEL OLIVEIRA DE ALMEIDA

ABR

MAIO

133.213-9A

GABRIEL DA COSTA FEITOSA

ABR

MAIO

MatrÍcula

Nome

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE
Manaus, 27 de março de 2020.

PORTARIA N.º 049/2020-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 conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 2.115, de 27 de
abril de 2016, DOM n.º 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de
30 de janeiro de 2012, e ainda o que dispõe no Art.15, incisos I e II e
Art.16, do Decreto Municipal n.º 4.741 de 29 de janeiro de 2020,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 § Único 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 Ordinária 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, constante no
Processo Administrativo n.º 2019/00796/00824/0/000733,

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA –
SEMINF, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final da Assessoria
Juridica - CEL/CC de 12.03.2020, constantes no Processo
nº 2019/14248/17609/00129, relativo a Concorrência Pública nº.
001/2020-CEL/CC.
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória
ao interesse público;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
qualquer apuração ou diligência complementar;
CONSIDERANDO ainda que a Reserva Orçamentaria para
a realização da Construção faz parte UNIDADE EXECUTORA DO
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL DE
MANAUS-UEP/SEMINF, desta forma tem a responsabilidade de
gerenciar seu Contrato;
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante
Concorrência Pública nº. 001/2020-CEL/CC, com deliberação contido
no Parecer Final do Departamento Jurídico – CEL/CC de 12.03.2020;
II – ADJUDICAR objeto da Concorrência Pública nº.
001/2020 – CEL/CC, relativo à CONSTRUÇÃO DO REVERVATÓRIO
DE RETENÇÃO “IN LINE” NO IGARAPÉ DO MINDÚ., vencendo o
certame à empresa: METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E
COMÉRCIO LTDA, no valor global de R$ 7.826.783,78 (Sete milhões,
oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e
oito centavos).

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA-SEMINF, no valor total de R$ 244.692,43
(duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais
e quarenta e três centavos), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto a Prestação de Serviços de Recomposição de Pavimento
Asfáltico (Tapa Buraco), em diversas ruas da cidade de Manaus, que
será realizado pela Unidade Gestora Executora 270101-SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, conforme Ofício n.º
0585/2020-DAF-SEMINF de 10 de março de 2020, constante no
Processo IMPLURB-SIGED N.º 2019/00796/00824/0/000723.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 02 de março de 2020.
Anexo Único da Portaria N.º 049/2020-FMDU/IMPLURB
N°
01

F
15

SF
451

P
A
0142
1094
Total:

ND
449092

FR
0210

R$
244.692,43
244.692,43

N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

III – Publica-se no Diário Oficial do Município;
Manaus, 18 de março de 2020.
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Manaus, 23 de março de 2020.

Manaus, sexta-feira, 27 de março de 2020
PORTARIA N.º 060/2020-FMDU/IMPLURB

PORTARIA N.º 064/2020-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 conferidas pela legislação vigente,

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 de
abril de 2016, DOM n.º 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU,

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 2.115, de 27 de
abril de 2016, DOM n.º 3876, de 27 de abril de 2016 que dispõe sobre o
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de
30 de janeiro de 2012, e ainda o que dispõe no art. 15, incisos I, II e art.
16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de
30 de janeiro de 2012, e ainda o que dispõe no art. 15, incisos I, II e art.
16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 da Lei
Municipal n.º 2.574 de 30 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei
Municipal n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO as disposições da Lei 2.587 de 16 de
março de 2020, e conforme o Programa de Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento-Proveniente do REQUALIFICA
MANAUS com aporte ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano FMDU,

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 de dezembro de
2019 que deferiu a Adesão do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano - FMDU ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento-Proveniente do PROMINF/MANAUS/FINISA, constantes no
Processo Administrativo n.º 2019/00796/00824/0/000733,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA-SEMINF, no valor total de R$ 57.480.441,62
(cinquenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos
e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme Anexo
Único desta Portaria.
Art. 2º Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto a Obra de Requalificação Urbana e Viária na cidade de
Manaus -Requalifica Manaus - Lotes 01, 02, 03, que será realizado pela
Unidade Gestora Executora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA-SEMINF, conforme Ofício n.º 614/2020DAF/SEMINF de 13 de março de 2020,
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 02 de março de 2020.
Anexo Único da Portaria N.º 060/2020-FMDU/IMPLURB
N°
01

F
15

SF
451

P
A
0142
1094
Total:

ND
449051

FR
0210

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$ 1.507.644,06
(um milhão, quinhentos e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro
reais e seis 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 08 (oito)
Espaços Esportivos na Zona Sul 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 0460/2020-DAF/SEMJEL do dia 25 de
março de 2020 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 02 de março de 2020.

R$
57.480.441,62
57.480.441,62

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

Anexo único da Portaria N.º 064/2020-FMDU/IMPLURB
Nº
01

F
15

SF
451

P
A
0142
1094
Total:

ND
449051

FR
0210

R$
1.507.644,06
1.507.644,06

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

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

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

Manaus, 20 de março de 2020.

Manaus, 26 de março de 2020.
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO o teor do Relatório de Julgamento para
Aquisição de Bens, apresentado pela Subcomissão Especial de
Licitação-CEL, anexo aos autos, pertinente ao Processo Administrativo
nº.01.01.039102.0000017.2020 – UGPE - Edital de Licitação Pública
Nacional - (LPN) nº002/2020/CEL;
CONSIDERANDO o teor do Parecer nº.024/2020/PROJUR/
IMPLURB, pertinente ao Processo Administrativo nº 2019.00796.00824.0.
000656 anexos aos autos;
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR
o resultado apontado pela
Subcomissão Especial de Licitação-CEL, relativo ao procedimento
licitatório supramencionado, cujo objeto é a Aquisição de veículos para o
fortalecimento da estrutura administrativa e a capacidade operacional do
IMPLURB, visando a recepção de parque e praças construídos no
âmbito do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de ManausPROSAMIM, de acordo com as especificações técnicas contidas no
Edital de Licitação Pública Nacional - (LPN) nº 002/2020/CEL/Governo
do Estado do Amazonas, para atender as necessidades do Programa
Social Ambiental dos Igarapés de Manaus-PROSAMIN, UGPE, conforme
Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº012/2019-UGPE.

CONSIDERANDO o teor do Parecer nº.023/2020/PROJUR/
IMPLURB, pertinente ao Processo Administrativo nº2019.00796.00824.0.
000977 anexos aos autos;
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR o resultado apontado pela Subcomissão
Especial de Licitação-CEL, relativo ao procedimento licitatório
supramencionado, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos: Áudio,
Vídeo e Foto, Aparelho de Comunicação, Processamento de Dados, de
acordo com as especificações técnicas contidas na Seção 7 do Edital de
Comparação de Preços CP nº005/2020-CEL/Governo do Estado do
Amazonas, para atender as necessidades do Programa Social Ambiental
dos Igarapés de Manaus-PROSAMIN, UGPE, conforme Termo de
Cooperação Técnica e Financeira nº 012/2019-UGPE.
II - ADJUDICAR o objeto do certame acima referido à
empresa INFOCONNECT IMP. EXP. LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 05.050.127/0001-39, vencedora dos lotes 01, 02 e 03, importando sua
proposta no valor global de R$ 167.690,00 (cento e sessenta e sete mil,
seiscentos e noventa reais).
III - PUBLIQUE-SE o presente despacho no Diário Oficial
do Município – DOM.
IV - DETERMINAR a emissão da respectiva Nota de
Empenho.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

II - ADJUDICAR o objeto do certame acima referido à
empresa 33 AUTOMÓVEIS COM. DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº15.402.024.0001-44, vencedora dos lotes 01, 02 e 03,
importando sua proposta no valor global de R$ 559.342,00 (quinhentos e
cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais).

Manaus, 18 de março de 2020

III - PUBLIQUE-SE o presente despacho no Diário Oficial
do Município – DOM.
Empenho.

IV - DETERMINAR a emissão da respectiva Nota de

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB
Manaus, 18 de março de 2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação
de serviços nº 20/2020, cujo contrato original foi celebrado em
05.02.2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa
BRASIL SHOWS E EVENTOS LTDA - EPP.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO o teor do Relatório de Julgamento para
Aquisição de Bens, apresentado pela Subcomissão Especial de
Licitação-CEL, anexo aos autos, pertinente ao Processo Administrativo
nº.01.01.039102.0000019.2020 – UGPE - Edital de Licitação Convite
Comparação de Preços CP nº 005/2020/CEL;

3. OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), equivalente a 25% (vinte e
cinco por cento), ao contrato de prestação de serviços nº 020/2020
celebrado em 05.02.2020, tendo como base de cálculo o valor global do
item 1 do contrato original, cujo valor é de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e
seiscentos reais), referente a prestação de serviços de locação de
banheiros químicos, para atender as necessidades desta Fundação, nos
termos estabelecidos no contrato original, decorrente da Ata de Registro
de Preços nº 0015/2019-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do
Pregão Eletrônico nº 329/2018 – CML/PM. ITEM: 1 (ID 500793 –
Serviços de locação de banheiros químicos). Tipo: Standard. Unidade:
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Diária. Quantidade de acréscimo de diárias: 90. Preço unitário
registrado: R$ 60,00 (sessenta reais), nos termos e justificativas
constantes nos autos.
4. DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente termo aditivo
importa a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo encontra
fundamentação legal no Despacho de autorização do Diretor –
Presidente desta Fundação, às fls. 01, artigo 65, alínea “a” “b” do inciso
I, combinado com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93, Parecer Jurídico
nº 120/2020-Projur/Manauscult, de 03.03.2020, nos termos e
justificativas
constantes
no
processo
administrativo
nº 2020/16508/16697/00220.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas
decorrentes do
presente termo aditivo foram empenhadas sob a nota de empenho
2020NE00160 de 03/03/2020, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e
quatrocentos reais) sob a rubrica Orçamentária: Unidade Orçamentária:
62301- Fundação Municipal de Cultura, Turismo e EventosMANAUSCULT, empenho tipo 09-despesa normal. Programa de
Trabalho: 13.392.0084.2115.0000 (apoio ao carnaval da cidade de
Manaus). Fonte de recurso: 01000000-Recursos ordinários. Natureza da
despesa: 33903922- Exposições, Eventos, Congressos e Conferências.
7. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo tem a sua vigência a partir
da data de assinatura.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo encontra
fundamentação legal no Despacho de autorização do Diretor Presidente desta Fundação, às fls. 01, artigo 65, alínea “a” “b” do inciso
I, combinado com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93, Parecer Jurídico
nº 082/2020-Projur/Manauscult, de 17.02.2020, nos termos e
justificativas constantes no processo administrativo nº 2020/16508/
16697/00034.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo aditivo foram empenhadas sob a nota de empenho 2020NE00143
de 27/02/2020, no valor de R$ 77.160,00 (setenta e sete mil, cento e
sessenta reais) sob a rubrica Orçamentária: Unidade Orçamentária:
62301- Fundação Municipal de Cultura, Turismo e EventosMANAUSCULT, empenho tipo 09-despesa normal. Programa de
Trabalho: 13.392.0084.2122.0000 (apoios aos eventos festivos e de
manifestação popular realizados na cidade de Manaus). Fonte de
recurso: 01000000-Recursos ordinários. Natureza da despesa:
33903922- Exposições, Eventos, Congressos e Conferências.
7. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo tem a sua vigência a partir da
data de assinatura.
8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente
ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato
original que não tenham sido implícita ou explicitamente modificadas
pelo Presente Termo Aditivo.
Manaus, 04 de Março de 2020.

8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente
ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato
original que não tenham sido implícita ou explicitamente modificadas
pelo Presente Termo Aditivo.
Manaus, 03 de Março de 2020.
(*) Republicado por ter sido veiculado sem a vigência do referido termo no DOM
4792 de 05.03.2020.

(*) EXTRATO
(*) Republicado por ter sido veiculado sem a vigência do referido termo
no DOM 4796 de 11.03.2020.

1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação
de serviços nº 19/2019, cujo contrato original foi celebrado em
29.03.2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA.

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação
de serviços nº 16/2019, cujo contrato original foi celebrado em
13.03.2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa
BARRA SOM SISTEMAS DE ÁUDIO LTDA- EPP.
3. OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo
equivalente de 24 % (vinte e quatro por cento), totalizando o valor de
R$ 77.160,00 (setenta e sete mil, cento e sessenta reais),
correspondente a 06 (seis) diárias do valor global do Contrato nº 16/2019
– MANAUSCULT celebrado em 13.03.2019, referente à prestação dos
serviços de organização de eventos tipo 11, compreendendo a locação
de palco modulado, equipamentos de iluminação e sonorização, para
atender os apoios relacionados aos eventos festivos e de manifestação
popular, originário da Ata de Registro de Preços nº 0040/2018DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial
nº 027/2018 – CML/PM. ITEM: 04 (ID 503625 - Serviços de organização
de eventos e festas). Característica: especializado em organização de
eventos e festas. Tipo: 11. Unidade: Diária. Preço unitário registrado:
R$ 12.860,00 (doze mil, oitocentos e sessenta reais), nos termos,
justificativos e quantitativos, constantes nos autos.
4. DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente termo aditivo,
importa a quantia de R$ 77.160,00 (setenta e sete mil, cento e sessenta
reais).

3. OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo
equivalente de 23,809523 %, totalizando o valor de R$ 114.500,00
(cento e quatorze mil e quinhentos reais), correspondente a 05 (cinco)
diárias do valor global do Contrato nº 19/2019 – MANAUSCULT
celebrado em 29.03.2019, referente à prestação dos serviços de
organização de eventos tipo 12, compreendendo a locação de palco,
equipamentos de iluminação e sonorização, para atender os apoios
relacionados aos eventos festivos e de manifestação popular realizados
na Cidade de Manaus, originário da Ata de Registro de Preços
nº 0040/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão
Presencial nº 027/2018 – CML/PM. ITEM: 05 (ID 503626 - Serviços de
organização de eventos e festas). Característica: especializado em
organização de eventos e festas. Tipo: 12. Unidade: Diária. Preço
unitário registrado: R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais),
nos termos, justificativos e quantitativos, constantes nos autos.
4. DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente termo aditivo,
importa a quantia de R$ 114.500,00 (cento e quatorze mil e quinhentos
reais).
5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo encontra
fundamentação legal no Despacho de autorização do Diretor Presidente desta Fundação, às fls. 01, artigo 65, alínea “a” “b” do inciso
I, combinado com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93, Parecer Jurídico
nº 083/2020-Projur/Manauscult, de 17.02.2020, nos termos e
justificativas
constantes
no
processo
administrativo
nº 2020/16508/16697/00035.
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6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo aditivo foram empenhadas sob a nota de empenho 2020NE00144
de 27/02/2020, no valor de R$ 114.500,00 (cento e quatorze mil e
quinhentos reais) sob a rubrica Orçamentária: Unidade Orçamentária:
62301- Fundação Municipal de Cultura, Turismo e EventosMANAUSCULT, empenho tipo 09-despesa normal. Programa de
Trabalho: 13.392.0084.2122.0000 (apoios aos eventos festivos e de
manifestação popular realizados na cidade de Manaus). Fonte de
recurso: 01000000-Recursos ordinários. Natureza da despesa:
33903922- Exposições, Eventos, Congressos e Conferências.
7. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo tem a sua vigência a partir
da data de assinatura.

62301- Fundação Municipal de Cultura, Turismo e EventosMANAUSCULT, empenho tipo 09-despesa normal. Programa de
Trabalho: 13.392.0084.2122.0000 (apoios aos eventos festivos e de
manifestação popular realizados na cidade de Manaus). Fonte de
recurso: 01000000-Recursos ordinários. Natureza da despesa:
33903922- Exposições, Eventos, Congressos e Conferências.
7. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo tem a sua vigência a partir
da data de assinatura.
8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente
ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato
original que não tenham sido implícita ou explicitamente modificadas
pelo Presente Termo Aditivo.

8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente
ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato
original que não tenham sido implícita ou explicitamente modificadas
pelo Presente Termo Aditivo.

Manaus, 09 de Março de 2020.

Manaus, 04 de Março de 2020.

(*) Republicado por ter sido veiculado sem a vigência do referido termo no DOM
4796 de 11.03.2020.

(*) Republicado por ter sido veiculado sem a vigência do referido termo no DOM
4792 de 05.03.2020.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 016/2019 MANAUSCULT, cuja celebração do contrato
original ocorreu em 13.03.2019.

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação
de serviços nº 23/2019, cujo contrato original foi celebrado em
04.04.2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa
BARRA SOM SISTEMAS DE ÁUDIO LTDA- EPP.
3. OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo
equivalente de 24 % (vinte e quatro por cento), totalizando o valor de
R$ 101.928,00 (cento e um mil, novecentos e vinte e oito reais),
correspondente a 12 (doze) diárias do valor global do Contrato
nº 23/2019 – MANAUSCULT celebrado em 04.04.2019, referente à
prestação dos serviços de locação de equipamentos de sonorização,
compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação
e a guarda, para atender os apoios relacionados a eventos festivos e de
manifestação popular, realizados na cidade de Manaus, de acordo com
as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos MANAUSCULT, originário da Ata de Registro de Preços nº 0042/2018DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico
nº 194/2018 – CML/PM. ITEM: 5 (ID 504033 – Serviço de locação de
equipamentos de sonorização). Unidade: Diária. Preço unitário
registrado: R$ 8.494,00 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais),
nos termos e justificativas constantes nos autos.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa
BARRA SOM SISTEMAS DE ÁUDIO LTDA- EPP.
3. OBJETO: O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de
prazo do Contrato nº 016/2019, por mais 05 (cinco) meses a contar de
14.03.2020 à 13.08.2020, cujo contrato original tem como objeto a
prestação dos serviços de organização de eventos tipo 11,
compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e
sonorização, para atender os apoios relacionados aos eventos festivos e
de manifestação popular realizados na Cidade de Manaus, originário da
Ata de Registro de Preços nº 0040/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/
SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 027/2018 – CML/PM. ITEM
04: (ID 503625 – Serviços de organização de eventos e festas).
Característica: especializado em organização de eventos e festas. Tipo:
11. Unidade: Diária. Quantidade existente de saldo de diárias: 13 (treze)
diárias. Preço unitário registrado: R$ 12.860,00 (doze mil, oitocentos e
sessenta reais), na forma identificada no Processo Administrativo
nº 2020/16508/16697/000239.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, II, §2º, da Lei 8.666/93,
planilha comparativa de Preços nº 15/2020 datada de 10/03/2020,
Parecer Jurídico nº 133/2020 da Procuradoria Jurídica da
MANAUSCULT, datado de 12/03/2020, nos termos e justificativas
constantes no processo administrativo nº 2020/16508/16697/00239.

4. DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente termo aditivo,
importa a quantia de R$ 101.928,00 (cento e um mil, novecentos e vinte
e oito reais).

5. VALOR GLOBAL REFERENTE AO SALDO EXISTENTE DE
DIÁRIAS: R$ 167.180,00 (cento e sessenta e sete mil, cento e oitenta
reais).

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo encontra
fundamentação legal no Despacho de autorização do Diretor –
Presidente em exercício desta Fundação, às fls. 01, artigo 65, alínea “a”
“b” do inciso I, combinado com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93, Parecer
Jurídico nº 113/2020-Projur/Manauscult, de 27.02.2020, nos termos e
justificativas
constantes
no
processo
administrativo
nº 2020/16508/16697/00040.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do 2º (segundo) Termo
Aditivo de prazo encontram-se empenhadas sob a Nota de Empenho
nº 2019NE00097 emitida em 11.02.2019 no valor de R$ 321.500,00
(trezentos e vinte e um mil e quinhentos reais) à época e Nota de
Empenho nº 2020NE00143 emitida em 27.02.2020 no valor de
R$ 77.160,00 (setenta e sete mil, cento e sessenta reais); ambos sob a
rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 62301-Fundação Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos. Programa de trabalho:
13.392.0084.2122.0000 – Apoio aos eventos festivos e de manifestação
popular, realizados na cidade de Manaus. Fonte de Recurso: 01000000Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições,
Eventos, Congressos e Conferências.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo aditivo foram empenhadas sob a nota de empenho 2020NE00156
de 28/02/2020, no valor de R$ 101.928,00 (cento e um mil, novecentos
e vinte e oito reais), sob a rubrica Orçamentária: Unidade Orçamentária:
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7. DO PRAZO: O prazo de vigência do presente termo aditivo será de
05 (cinco) meses a contar de 14/03/2020 à 13/08/2020.

Manaus, 18 de Março de 2020.

8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente
ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato
original e dos termos aditivos celebrados, que não tenham sido implícita
ou explicitamente modificadas pelo Presente Termo Aditivo.
Manaus, 12 de Março de 2020.
UNIDADE GESTORA: 620301
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS MANAUSCULT
(*) NOTA EXPLICATIVA DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2019
CONTEXTO OPERACIONAL
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 019/2019 MANAUSCULT, cuja celebração do contrato
original ocorreu em 29.03.2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA.
3. OBJETO: O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de
prazo do Contrato nº 019/2019, por mais 05 (cinco) meses a contar de
30.03.2020 à 29.08.2020, cujo contrato original tem como objeto a
prestação dos serviços de organização de eventos tipo 12,
compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e
sonorização, para atender os apoios relacionados aos eventos festivos e
de manifestação popular realizados na Cidade de Manaus, originário da
Ata de Registro de Preços nº 0040/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/
SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 027/2018 – CML/PM. ITEM
05: (ID 503626 – Serviços de organização de eventos e festas).
Característica: especializado em organização de eventos e festas. Tipo:
12. Unidade: Diária. Quantidade existente de saldo de diárias: 10 (dez)
diárias. Preço unitário registrado: R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e
novecentos reais), na forma identificada no Processo Administrativo
nº 2020/16508/16697/000238.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, II, §2º, da Lei 8.666/93,
planilha comparativa de Preços nº 14/2020 datada de 10/03/2020,
Parecer Jurídico nº 138/2020 da Procuradoria Jurídica da
MANAUSCULT, datado de 18/03/2020, nos termos e justificativas
constantes no processo administrativo nº 2020/16508/16697/00238.
5. VALOR GLOBAL REFERENTE AO SALDO EXISTENTE DE
DIÁRIAS: O valor Global do presente contrato importa a quantia de
R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do 2º (segundo) Termo
Aditivo de prazo encontram-se empenhadas sob a Nota de Empenho
nº 2019NE00180 emitida em 13.03.2019 no valor de R$ 480.900,00
(quatrocentos e oitenta mil e novecentos reais) à época e Nota de
Empenho nº 2020NE00144 emitida em 27.02.2020 no valor de
R$ 114.500,00 (cento e catorze mil e quinhentos reais), ambos sob a
rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 62301-Fundação Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos. Programa de trabalho:
13.392.0084.2122.0000 – Apoio aos eventos festivos e de manifestação
popular, realizados na cidade de Manaus. Fonte de Recurso: 01000000Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições,
Eventos, Congressos e Conferências.
7. DO PRAZO: O prazo de vigência do presente termo aditivo será de
05 (cinco) meses a contar de 30/03/2020 à 29/08/2020.
8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente
ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato
original e dos termos aditivos celebrados, que não tenham sido implícita
ou explicitamente modificadas pelo Presente Termo Aditivo.

Criada pela Lei Delegada Nº 25 de 31 de julho de 2013 Diário Oficial do
Município – DOM nº 3221 a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos – Manauscult, tem finalidades de coordenar e executar políticas
públicas na área de Cultura e Artes; promover, desenvolver e articular
ações voltadas à cultura e a arte em parceria com as organizações
públicas e privadas, visando à formação artística e profissional da
população; coordenar e executar políticas públicas direcionadas às
áreas de turismo e eventos; impulsionar, desenvolver articular ações
voltadas ao turismo e a eventos em parceria com as organizações
públicas e privadas, sendo este Órgão do Poder Executivo Municipal da
Administração Indireta.
As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis e contém
informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não
suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações
Contábeis. Nas Notas Explicativas são informados os critérios utilizados
na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de
naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física,
social, desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados
seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a
seus diversos usuários.
RECEITAS E DESPESAS
A Lei nº 2.386, de 2 de Janeiro de 2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
– LOA 2019, que estima a Receita no valor de R$ 5.149.837.000,00 e
fixa a Despesa no valor de R$ 5.149.837.000,00 foi publicada em 02 de
Janeiro de 2019 no DOM nº 4508, esta Lei estima a receita e fixa a
despesa do Município de Manaus para o exercício financeiro de 2019,
nos termos do Art. 2º e 3º, compreendendo os orçamentos fiscal e da
seguridade social, referentes aos Poderes do Município de Manaus,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal
Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público.
REGIME CONTÁBIL UTILIZADO
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte I –
Procedimentos Contábeis Orçamentários, relacionamento do regime
orçamentário com o regime contábil, esclarece que a contabilidade
aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para
sustentar o dispositivo legal do regime da receita orçamentária, de forma
que atenda a todas as demandas de informações da execução
orçamentária.
O regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no exercício
financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária pela
arrecadação, de acordo com a Lei nº 4.320/64.
Além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, a
Contabilidade procede à evidenciação dos fatos ligados à administração
financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam
levados à conta de resultado e que as informações contábeis permitam o
conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e
financeiros de determinado exercício. Portanto, deve-se registrar a
variação patrimonial aumentativa, independente da execução
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MOEDA FUNCIONAL E APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão
apresentadas com valores expressos em reais, exceto quando indicado
de maneira diferente e, os seus totais poderão, eventualmente, divergir
do somatório das partes em função dos arredondamentos.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram
elaboradas de acordo com as orientações da Parte V Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 8º Edição, aprovado
pela Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) Nº 06,
de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN N° 877, de 218 de dezembro
de 2018 e da Lei N° 4.320/1964, atendendo também à Lei Orçamentária
Anual (LOA) e à Lei Orgânica do Município de Manaus (LOMAN)
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Instituído pelo Decreto Municipal N° 2.181, de 12 de março de 2013, o
Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis do
Municipio de Manaus-GTCON/PMM, sob a coordenação da diretora do
Departamento Contábil da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia
da Informação e Controle Interno (SEMEF), cumpriu o Cronograma de
Procedimentos Contábeis e, em atendimento ao Decreto Municipal N°
1.760, de 2 de julho de 2012, adaptou o Plano de Contas Único da
Prefeitura Municipal de Manaus ao novo modelo de Plano de Contas;
adequou sistemas informatizados de gestão de bens dos ativos de
infraestrutura, dos créditos tributários e não tributários, de arrecadação,
de obrigações e demais controles dos fatos que afetam o patrimônio
público municipal; adaptou rotinas operacionais e de registros contábeis
no Sistema AFIM e harmonizou os balanços, demonstrativos e anexos
aos modelos atuais, seguindo normas contábeis aplicadas ao setor
público.

O Balanço orçamentário está previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64,
alterada pela Portaria STN N° 438/2012, e Instrução de Procedimentos
Contábeis - IPC 07 nos quais demonstram receitas estimadas e
despesas fixadas em comparação às realizadas.
NOTA 1 – Receita Patrimonial: Corresponde aos valores recebidos em
função da autorização de uso dos espaços públicos sob gerenciamento
da Fundação, concedida à comerciantes de comidas e bebidas. Agrega
também a Remuneração de depósitos bancários (rendimento da conta
Aplicação/Poupança).
1. RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA - 2017

NOTA 3 – A Inscrição de Resto a Pagar Não Processados compreende
empenhos do exercício que foram total ou em parte não liquidados, além
de empenhos suspensos de cancelamento destinados ao atendimento
de Emendas Parlamentares Municipais Impositivas, conforme Decreto n.
4.260, de 02 de janeiro de 2019 (DECRETO Nº 4.627, DE 23 DE
OUTUBRO DE 2019).
NOTA 4 – Pagamentos Extra Orçamentários são compostos dos
pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados, pagamento dos
Processados (menos as consignações) e depósitos restituíveis.
EXERCÍCIO
ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

128.494,09

2.766.857,87

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

3.282.232,57

2.002.557,63

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

4.911.984,08

4.349.688,33

ESPECIFICAÇÃO

O Balanço Patrimonial demonstra os bens, direitos e obrigações, bem
como os atos potenciais que podem afetar o patrimônio, a qual são
registrados em contas de compensação.
NOTA 5 – O saldo do Caixa e Equivalente de Caixa compreende o
somatório dos valores em caixa/bancos, bem como equivalentes, que
representam recursos com livre movimentação para aplicação nas
operações da entidade. Refletem os recursos em caixa/banco disponível
de fonte de Recurso Vinculado, fonte de recurso próprio arrecada pela
Fundação (fonte 0210, 0610 e 0694), está segmentada em moeda
nacional, assim demonstrado:

VALOR

SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Receita de Permissão de Uso

133.066,70

Receita de Remuneração de depos. Bancários

39.320,19

(-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos

(4.352,88)

TOTAL

168.034,01

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias,
bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para
o início do exercício seguinte.
NOTA

Em atendimento ao artigo 1º da Lei Complementar no 101/2000, no que
diz respeito ao princípio do Equilíbrio das Contas Públicas, a qual as
despesas inscritas em Restos a Pagar – Processados e Não
Processados – deverão estar, ao final de cada exercício financeiro,
cobertos pela disponibilidade constante nas contas de caixa e bancos,
possibilitando assim, seu pagamento no exercício seguinte, destaca-se
que disponibilidade financeira da Manauscult é movimentada e
consolidada com a Conta Única, por meio da Fonte de Recurso do
Tesouro (FR 01000000), conforme determinam os Decretos Municipais
n.º 0565 e n.º 0566 ambos de 10 de junho de 2010, sob gerenciamento e
responsabilidade da SEMEF, havendo assim saldo suficiente para
honrar com tais despesas.

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)

ESPECIFICAÇÃO

atestado/entregue/prestado antes do término do exercício, ficando assim
inscritos como RAP PROCESSADO para o próximo exercício.
Vale ressaltar que que a inscrição do Restos a Pagar Processados, foi
baseada na metodologia da IPC (Instruções de Procedimentos
Contábeis) nº 11/2017 referente à contabilização de retenções, portanto
a inscrição foi realizada pelo valor líquido dos empenhos, sem as
consignações.

NOTA

orçamentária, para evidenciar o impacto no patrimônio, com observância
dos princípios contábeis da competência e da oportunidade.

EXERCÍCIO
ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR

Inscrição de Restos a Pagar Processados

2

474.506,24

128.494,09

Inscrição de Restos a Pagar Não
Processados

3

5.838.559,46

4.001.372,51

NOTA 2 – Na Inscrição de Restos a Pagar Processados houve um
acréscimo de 269,28% em relação ao exercício de 2018, pois foram
inscritos os tributos e encargos sobre a folha de pagamento, bem como
as despesas correntes cujo seu fato gerador pode ter sido

BANCOS CONTA MOVIMENTO

154.499,24

Banco Bradesco

145.206,90

237-37117-192953

139.819,89

237-37117-224480

5.387,01

APLICAÇÕES FIN. DE LIQ. IMEDIATA

741.931,47

POUPANCA - CEF

516.785,67

104-14575-187178

205.099,02

104-14575-283584

311.686,65

POUPANCA - BB

68.598,55

001-35637-100218

1.584,29

001-35637-9496X

66.994,00

001-35637-9563X

20,26

POUPANCA - BRADESCO

156.547,25

237-37117-192953

156.547,25
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TOTAL

887.138,37

Manaus, sexta-feira, 27 de março de 2020
De forma complementar no Ativo Circulante compreende crédito
registrado na conta de suprimentos de fundos REF PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 2019/16508/16697/0061 a qual em seu
transcurso normal será baixado no exercício subsequente.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO

IMOBILIZADO
Nota 6 - O ativo imobilizado foi reconhecido pelo seu valor de aquisição,
produção ou construção.
A perda de vida útil de cada Bem móvel, foi reconhecida na conta de
depreciação, durante o exercício a administração conciliou suas contas
contábeis ao inventário físico.
Foi aplicado para cálculo de depreciação o método linear. A estimativa
de vida útil econômica do item considerou alguns fatores, como:
a. Desgaste físico, pelo uso ou não;
b. Geração de benefícios futuros;
c. Limites legais e contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo; e
d. Obsolescência tecnológica.
A taxa de depreciação varia entre 3% a 20%, o qual é demonstrado no
INVENTÁRIO ANUAL FÍSICO FINANCEIRO DE BENS PATRIMONIAIS
PERMANENTES, sendo assim por conveniente e oportuno afim
assegurar a fidedignidade da informação o cálculo foi apurado em
relatório do sistema gerenciador de Patrimônio – SISTEMA PMM.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE
MOBILIDADE URBANA torna público, para conhecimento dos
interessados, o resultado final do RDC PRESENCIAL N. 002/2020 CML/PM, menor preço global, para a CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA
ARENA,
LOCALIZADA
NA
AVENIDA
CONSTANTINO NERY, BAIRRO FLORES – MANAUS/AM.
VENCEDOR DA LICITAÇÃO: PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA.
A Ata com o resultado final da licitação encontra-se a
disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, n. 4080 – Chapada, no horário
das 8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefones
(92) 3215-6376 ou 6333.

Nota 7 – Compreende as obrigações empenhadas e liquidadas a pagar
em curto prazo.
ANEXO – 1 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
O Superávit/Déficit financeiro é o resultado positivo/negativo entre as
contas do Ativo financeiro e Passivo financeiro acrescido do saldo da
conta “Resto a pagar não processado”, grupo “6” do plano de contas.
O resultado negativo de R$ 5.711.937,18 (Cinco milhões setecentos e
onze mil novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), são
obrigações ordinárias a serem liquidadas, custeadas pela fonte do
tesouro (01000000) e suportadas pela Secretaria de Finanças do
Município no exercício de 2020.
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)
A Demonstração das Variações Patrimoniais caracteriza-se como a peça
técnica que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, resultante
ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado
patrimonial do exercício de 2019.
NOTA 8 - A conta Desincorporação de Passivos acumulou registros de
52.182,30 correspondente a baixas de RAP, motivado pelo decreto
n.º 4.627 de 23/10/2019 que estabelece o encerramento de exercício
2019 e Orientação 01/2019 – DECON/SEMEF, bem como a
regularização de provisões (RD) a maior.
NOTA 9 – Pagamento de Ações trabalhistas transitado em julgado e
outros.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (ANEXO 18)
A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem o objetivo de contribuir para a
transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento
e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
Esta demonstração fora elaborada pelo método direto e evidência as
movimentações ocorridas no caixa ou conta bancária, decorrentes das
atividades operacionais, de investimento e financiamento.

(*) Republicado por haver sido veiculado com informações incompletas no DOM,
edição nº 4806 de 25 de março de 2020.

DOM | Edição 4808 | Página 17

Manaus, 27 de março de 2020.

Manaus, sexta-feira, 27 de março de 2020

BALANÇOS
FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA
Administração Financeira Integrada

Prefeitura Municipal de Manaus
Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
Unidade Gestora: 210701 - Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa
Gestão: 00007 - Fundos

Dados até Dezembro de 2019

(*) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício: 2019
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

NOTA

Receitas Correntes (I)
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes

PREVISÃO INICIAL
(a)

1

Receitas de Capital (II)
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital

Data de Emissão: 28/02/2020 - 09:07 (Em: R$)
RECEITAS
REALIZADAS
SALDO
(c)
(d) = (c-b)

PREVISÃO
ATUALIZADA
(b)

9.749.000,00
9.660.000,00
84.000,00
5.000,00

9.749.000,00
9.660.000,00
84.000,00
5.000,00

14.170.957,73
13.623.937,58
546.161,79
858,36

4.421.957,73
3.963.937,58
462.161,79
-4.141,64

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

115.028,48
115.028,48

85.028,48
85.028,48

Receitas Correntes - Intraorçamentárias (III)
Receitas de Capital - Intraorçamentárias (IV)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)

9.779.000,00

9.779.000,00

14.285.986,21

4.506.986,21

Operações de Crédito/Refinanciamento (VI)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)
DÉFICIT (VIII) = ((XIII das Despesas) - VII)

9.779.000,00

9.779.000,00

14.285.986,21

4.506.986,21
0,00

TOTAL (IX) = (VII + VIII)

9.779.000,00

9.779.000,00

14.285.986,21

4.506.986,21

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.843.000,00

DESPESAS
EMPENHADAS
(g)
1.088.136,50

DESPESAS
LIQUIDADAS
(h)
1.039.577,76

4.719.000,00

4.843.000,00

1.088.136,50

1.039.577,76

1.039.577,76

(j) = (f-g)
3.754.863,50
0,00
3.754.863,50

5.060.000,00
256.000,00
4.804.000,00

4.936.000,00
4.857.000,00
79.000,00

116.831,57
116.831,57
0,00

69.231,57
69.231,57
0,00

69.231,57
69.231,57
0,00

4.819.168,43
4.740.168,43
79.000,00

9.779.000,00

9.779.000,00

1.108.809,33

1.108.809,33

9.779.000,00

9.779.000,00

1.204.968,07
13.081.018,14
14.285.986,21

1.108.809,33

1.108.809,33

8.574.031,93
-13.081.018,14
4.506.986,21

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES (XI)
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL (XII)
Investimentos
Inversões Financeiras
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI+XII)
SUPERÁVIT (XIV)= (VII - (XIII das Despesas))
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)
Fonte: AFIM 2019.

(e)
4.719.000,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA
(f)

DESPESAS PAGAS

SALDO DE DOTAÇÃO

(i)
1.039.577,76

-

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
(a)

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b)
0,00
24.584,31

LIQUIDADOS
(c)
24.584,31

PAGOS

CANCELADOS

(d)

(e)

SALDO

0,00

24.584,31

24.584,31

24.584,31

0,00

(f) = (a+b-d-e)
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

24.584,31

24.584,31

24.584,31

0,00

0,00

24.584,31

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
(a)

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
Manaus, 31 de dezembro de 2019.

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b)
0,00
44.166,15
0,00
0,00
0,00
44.166,15
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
44.166,15

PAGOS

(c)
44.166,15
0,00
44.166,15
0,00
0,00
44.166,15

(*) Republicado por incorreções no DOM nº 4796 - Caderno II, Página 1 publicado em Manaus, 11 de março de 2020.
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CANCELADOS

SALDO

(d)

(e) = (a+b-c-d)
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Manaus, sexta-feira, 27 de março de 2020
Administração Financeira Integrada
Prefeitura Municipal de Manaus
Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
Unidade Gestora: 210701 - Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa
Gestão: 00007 - Fundos

Dados até Dezembro de 2019

(*) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício: 2019
ESPECIFICAÇÃO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

nota

INGRESSOS (I)= (II+III+IV+V)
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data de Emissão: 28/02/2020 - 09:18 (Em R$)
Exercício Anterior
AV%
AH%

Exercício Atual
22.000.268,58

19.856.805,04

100%

10,79%

14.170.957,73

10.718.986,54

64%

32,20%

13.623.937,58

10.556.974,22

61,93%

29,05%

546.161,79

155.730,84

2,48%

250,71%

858,36

6.281,48

0,00%

-86,34%

6.647.317,28

6.533.820,50

30,21%

1,74%

6.647.317,28

6.384.820,50

30,21%

4,11%

149.000,00

0,00%

-100,00%

2.603.998,00

0,05

-54,61%

TRANSFERÊNCIAS (III)
ESTADO E DISTRITO FEDERAL
MUNICÍPIOS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)
DEPÓSITOS TERCEIROS

1

INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)

2

1.181.993,57

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESEMBOLSO(VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)
TRABALHO

1.181.993,57

2.603.998,00

5,37%

-54,61%

9.293.364,21

11.703.392,50

100,00%

-20,59%

1.039.577,76

2.494.772,91

11,19%

-58,33%

1.039.577,76

267.772,91

11,19%

288,23%

2.227.000,00

0,00%

-100,00%

6.663.042,42

6.502.669,81

71,70%

2,47%

6.663.042,42

6.502.669,81

71,70%

2,47%

6.663.042,42

6.502.669,81

71,70%

2,47%

1.521.993,57

2.602.998,00

16,38%

-41,53%

COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA(VIII)
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS ( IX)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO
DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

340.000,00
3

3,66%

1.181.993,57

2.602.998,00

12,72%

-54,59%

68.750,46

102.951,78

0,74%

-33,22%

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

44.166,15

49.569,91

0,48%

-10,90%

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

24.584,31

53.381,87

0,26%

-53,95%

12.706.904,37

8.153.412,54

0,00%

55,85%

115.028,48

122.712,39

100,00%

-6,26%

115.028,48

122.712,39

100,00%

-6,26%

69.231,57

4.180,00

100,00%

1556,26%

69.231,57

4.180,00

100,00%

1556,26%

-

-

45.796,91

118.532,39

0,00%

-61,36%

12.752.701,28

8.271.944,93

0,00%

54,17%

9.805.782,25

1.533.837,32

100,00%

539,30%

9.787.052,18

1.515.107,25

99,81%

545,96%

18.730,07

18.730,07

0,19%

0,00%

22.558.483,53

9.805.782,25

100,00%

130,05%

22.539.753,46

9.787.052,18

99,92%

130,30%

18.730,07

18.730,07

0,08%

0,00%

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)

OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV) = (I-VI)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
INGRESSO (XV)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
DESEMBOLSO (XVI)
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = ( XV-XVI)
INGRESSOS (XVIII)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DESEMBOLSO (XIX)
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

4

DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL
Fonte: AFIM 2019.
Manaus, 31 de dezembro de 2019.

(*) Republicado por incorreções no DOM nº 4796 - Caderno II, Página 5 publicado em Manaus, 11 de março de 2020.
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