Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020.
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Poder Executivo
DECRETO Nº 4.917, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
PRORROGA o prazo de vigência do Decreto
nº 4.809, de 16 de abril de 2020, que dispõe
sobre a suspensão temporária de concessão
de licenças e autorizações municipais para
realização de eventos no âmbito do Município
de Manaus, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância internacional;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.787, de 23 de março
2020, que declara estado de calamidade pública no Município de
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 014/2020 –
DIJET/DETRI/SEMEF, exarada pela Divisão de Análise, Julgamento e
de Estudos Tributários, a qual informa que a prorrogação da vigência do
Decreto nº 4.809, de 16 de abril 2020, não fere as regras tributárias e
financeiras em vigor;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.522/2020 –
GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.11209.11209.0.042530 (Siged) (Volume 1),
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até o dia 31-10-2020, o prazo de
vigência do Decreto nº 4.809, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre a
suspensão temporária de concessão de licenças e autorizações
municipais para realização de eventos no âmbito do Município de
Manaus.
Art. 2º Ficam revogadas, até o dia 31-10-2020, as licenças
e autorizações de eventos emitidas pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal.
Art. 3º Os prazos de que tratam este Decreto poderão ser
ser prorrogados a critério do Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

DECRETO Nº 4.918, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
PRORROGA o prazo da vigência do Decreto
nº 4.791, de 25 de março de 2020, que
dispõe sobre a proibição de suspensão dos
Serviços Públicos de Abastecimento de Água
e de Esgotamento Sanitário da Cidade de
Manaus, em face da pandemia de COVID-19,
e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 188 da Lei Orgânica
do Município de Manaus;
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 que em 03 de fevereiro de 2020 o
Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional – ESPIN em decorrência da infecção humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da Portaria MS nº 188;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização
Mundial de Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020, como pandemia
do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.787, de 23 de março de
2020, que declarou estado de calamidade pública no Município de
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade à
adoção de medidas que permitam o abastecimento de água à
população, notadamente a de baixa renda;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença no Município;
CONSIDERANDO o Relatório nº 003/2020 –
DIGET/AGEMAN subscrito pelo Diretor de Gestão Econômica e
Tarifária, acolhido pelo Diretor Presidente da Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0335/2020 –
DIJUR/GDP/AGEMAN e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009926(SIGED) (Volume 1),
DECRETA:

Manaus, 30 de setembro de 2020.

Art. 1º Fica prorrogado, até 31-10-2020, o prazo de
vigência do Decreto nº 4.791, de 25 de março de 2020, que dispõe sobre
a proibição de suspensão dos Serviços Públicos de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus, em face da
pandemia de COVID-19, em função de inadimplemento do consumidor.

Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020
Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º deste Decreto, a
proibição de suspensão dos Serviços Públicos de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus limitar-se-á aos
clientes cadastrados junto à Concessionária Águas de Manaus que
sejam beneficiários da tarifa social, implementada pelo Decreto nº 2.748,
de 3 de abril de 2014.

danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença no Município;

Parágrafo único. Aos usuários não beneficiários da tarifa
social será garantido, conforme o art. 3º do Decreto 4.791, de 25 de
março de 2020, estabelecimento de regras especiais para parcelamento
e pagamento, a ser definido em conjunto com a Concessionária.

DECRETA:

Art. 3º Compete à Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN, na qualidade
de órgão regulador do contrato de concessão, o acompanhamento e a
fiscalização do presente Decreto.
Art. 4º O prazo de que trata este Decreto poderá ser
prorrogado a critério do Chefe do Poder Executivo.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua

CONSIDERANDO
teor do Ofício nº 336/2020 –
DIJUR/GDP/AGEMAN e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009927 - (SIGED) (Volume 1),

Art. 1º Fica prorrogado, até o dia 31-10-2020, o prazo de
vigência do Decreto nº 4.792, de 25 de março de 2020, que trata da
suspensão da cobrança do serviço do sistema de estacionamento
rotativo pago, denominado "Zona Azul”, em todo o Município de Manaus.
Art. 2º A medida prevista neste Decreto poderá ser
reavaliada, a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

publicação.

Manaus, 30 de setembro de 2020.
Manaus, 30 de setembro de 2020.

DECRETO Nº 4.920, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
PRORROGA o prazo de vigência do Decreto
nº 4.836, de 29 de maio de 2020, e dá outras
providências.

DECRETO Nº 4.919, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
PRORROGA o prazo de vigência do Decreto
nº 4.792, de 25 de março de 2020, que
suspende a cobrança do serviço do sistema
de
estacionamento
rotativo
pago,
denominado "Zona Azul”, em todo o
Município de Manaus, em face da pandemia
de COVID-19, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 188 da Lei Orgânica
do Município de Manaus – LOMAN;
CONSIDERANDO a declaração de pandemia da
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus, que configura
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância internacional;
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 Lei nº 1.534, de 11 de novembro de
2010, que instituiu o sistema de estacionamento rotativo pago,
denominado “ZONA AZUL”;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.787, de 23 de março de
2020, que declarou estado de calamidade pública no Município de
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.792, de 25 de março de
2020, que suspende a cobrança do serviço do sistema de
estacionamento rotativo pago, denominado "Zona Azul”, em todo o
Município de Manaus, em face da pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever
do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional exarada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), indicando alteração no padrão epidemiológico de
ocorrência da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a classificação da Organização Mundial
de Saúde (OMS) que estabeleceu como pandemia o novo Coronavírus
(COVID-19), em razão do seu alto risco de contágio à população,
inclusive de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenha
sido 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 o Decreto nº 4.787, de 23 de março
2020, que declara estado de calamidade pública no Município de
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, que estabeleceu um plano de resposta,
estratégias de acompanhamento e suporte aos casos suspeitos e
confirmados do Coronavírus;
CONSIDERANDO as informações constantes nos relatórios
de acompanhamento mensal de controle de gastos que apontam
significativa economia em relação ao custeio das atividades
administrativas nos meses de implantação do teletrabalho;
CONSIDERANDO que neste período restou assegurada a
prestação dos serviços públicos, ocorrendo, inclusive, o aumento dos
índices de eficácia e eficiência da gestão;
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CONSIDERANDO que a situação demanda a permanência
das 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,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.884/2020

DECRETA:

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

Art. 1º Fica prorrogado, até a data de 31-10-2020, o prazo
de vigência do Decreto nº 4.836, de 29 de maio de 2020, que trata do
regime excepcional de teletrabalho aos agentes públicos no âmbito da
Administração Pública Municipal.
Art. 2º Prorroga, por igual período, o prazo de vigência do
Decreto nº 4.845, de 17 de junho de 2020, que inclui a Fundação de
Apoio ao Idoso Doutor Thomas – FDT na exceção das regras de que
trata o art. 4º do Decreto nº 4.836, de 29 de maio de 2020.
Art. 3º Fica autorizada, aos dirigentes do órgãos e
entidades municipais, a edição de normas complementares para o
estabelecimento de regras excepcionais objetivando o desenvolvimento
de atividades presenciais, inclusive de atendimento ao público, em
horários diversos do definido no art. 2º do Decreto nº 4.836, de 29 de
maio de 2020.

DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituta.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e
publicação do ato por meio do Ofício nº 110/2020 – GS/SEMCOM,
subscrito pela Subsecretária Municipal de Comunicação;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009919,
RESOLVE:

Parágrafo único. Para assegurar a incolumidade dos
servidores, deverão ser utilizados mecanismos que evitem aglomeração
de pessoas, sendo recomendado, inclusive, a utilização de escala de
revezamento e as medidas de segurança necessárias à preservação da
saúde.

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora
KELLEN CRISTINA VERAS FELISARDO LOPES, Secretária Municipal,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO – SEMCOM, pelo período de 01 a 30-10-2020, em
virtude de Férias Regulamentares;

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a contar de 01-10-2020.

II – CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ALITA
AMANDA
MENEZES
FALCÃO,
Subsecretária
Municipal
de Comunicação, para responder cumulativamente, pelas atribuições do
cargo mencionado no item I deste ato, com direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento
legal da titular.

Manaus, 30 de setembro de 2020.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de setembro de 2020.

DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0324/2020 –
GDP/AGEMAN e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009534 (VOLUME 1) SIGED,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.885/2020
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de Licença Médica.

RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-10-2020, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
EDMILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ do cargo de Assessor Técnico II,
simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da AGÊNCIA
REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE MANAUS – AGEMAN;
II – NOMEAR, a contar de 01-10-2020, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor ANDRÉ CASTELO
BRANCO FERREIRA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, integrante da estrutura organizacional da AGÊNCIA
REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE MANAUS – AGEMAN, objeto da Lei nº 2.265, de 11 de
dezembro de 2017.
Manaus, 30 de setembro de 2020.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,
de 26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração
e publicação do ato por meio do Ofício nº 2197/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009892, resolve
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ANA MÁDRIA
DE JESUS FONSECA, ES – Enfermeiro Geral, matrícula nº 111.235-0
A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de
provimento em comissão de Assessor III, simbologia SGAS-4, integrante
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA, no período 23-09 a 22-10-2020, com direito à percepção da
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remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição à titular
FLÁVIA ALVES DA SILVA, afastada em virtude de Licença Médica.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO a solicitação para elaboração
e publicação do ato por meio do Ofício nº 2193/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de
Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009898, resolve

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.886/2020
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de Férias Regulamentares.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora JOYCE
DANNAY FERREIRA PINTO, AS – Assistente em Administração,
matrícula nº 116.707-3 A, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor de
Contas Hospitalares da Maternidade Dr. Moura Tapajoz, simbologia
SGAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período 20-08 a 02-10-2020,
com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo,
em substituição à titular CHRISTIANE ARAÚJO DE PAULA, afastada
em virtude de Licença Médica.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,
de 26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração
e publicação do ato por meio do Ofício nº 2202/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.888/2020
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de Férias Regulamentares.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009888, resolve
DESIGNAR o servidor EDNEY ALBERTO DE MATOS
REZENDE, Chefe de Serviço de Logística Fluvial do Distrito de Saúde
Rural, simbologia SGAS-1, matrícula nº 101.813-2 E, para responder,
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em
comissão de Chefe de Serviço de Transporte do Distrito de Saúde Rural,
simbologia SGAS-1, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período 01 a 3010-2020, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício
do cargo, em substituição ao titular BELARMINO LINO FERNANDES
FILHO, afastado em virtude de Férias Regulamentares.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de setembro de 2020.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,
de 26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração
e publicação do ato por meio do Ofício nº 2192/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de
Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009899, resolve

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.887/2020
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de Licença Médica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

DESIGNAR a servidora AMANDA MENEZES LEÃO DOS
SANTOS, AS – Assistente em Administração, matrícula nº 128.236-0 A,
para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de
provimento em comissão de Chefe de Núcleo de Promoção a Hábitos de
Vida Saudáveis, simbologia SGAS-3, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no
período 01 a 30-10-2020, com direito à percepção da remuneração
inerente ao exercício do cargo, em substituição à titular CLAUDIA
LEMOS DE FIGUEIREDO, afastada em virtude de Férias
Regulamentares.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,
de 26 de outubro de 2017;
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.889/2020
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de Licença Médica e Férias
Regulamentares.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

Licitação – DJCML/PM de 25.09.2020, constante no processo
nº 2020/17428/17528/00005;
II – ADJUDICAR o objeto licitado na modalidade Tomada
de Preço n° 002/2020-CML/PM, referente a implantação de 02 (dois)
elevadores na sede da Prefeitura de Manaus, a empresa vencedora do
certame HTFMENDES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.416.087/0001-40,
com o valor global de R$ 404.761,54 (quatrocentos e quatro mil,
setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
III – ENCAMINHAR o processo nº 2020/17428/17528/
00005 ao Departamento Administrativo para demais providências;
IV – Publique-se no Diário Oficial do Município.

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

Manaus/AM, 30 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO a solicitação para elaboração
e publicação do ato por meio do Ofício nº 2195/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.009887, resolve
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora SINARA
RIBEIRO DOS SANTOS, AS – Auxiliar de Saúde Bucal, matrícula
nº 122.597-9 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do
cargo de provimento em comissão de Diretor da UBS Mauazinho,
simbologia
SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período 01-09 a
07-10-2020, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição à titular LUCIMEYRE VIANA
MARTINS GUIMARÃES, afastada em virtude de Licença Médica e
Férias Regulamentares.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de setembro de 2020.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EDITAL Nº 01/2020 – CEDB/PGM
A Coordenadora do Centro de Estudos, Divulgação e
Biblioteca – CEDB, responsável pelo Programa de Residência Jurídica
da Procuradoria Geral do Município.
CONSIDERANDO a existência de 2 (duas) vagas aptas a
serem preenchidas no Programa de Residência Jurídica da Procuradoria
Geral do Município.
CONSIDERANDO a desistência formalmente solicitada
pelo candidato que ocupava o 27º lugar (vigésimo sétimo) da seleção
homologada por meio do Edital Nº 14/2019, de 09 de maio de 2019, o
Sr. MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO.
RESOLVE:
CONVOCAR para admissão os candidatos aprovados
abaixo relacionados:

CASA CIVIL

COLOCAÇÃO
26
28

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Súmula Administrativa nº 6, da
Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM, que dispensa a remessa à PGM dos
processos ordinários licitatórios finalizados;

CANDIDATOS À VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOMES
BRENDHA RENATA MIRANDA DE SOUZA
KESIA TERESA RODRIGUES BARBOSA

Os candidatos convocados deverão comparecer à sede da
Procuradoria Geral do Município, localizado à Avenida Brasil, 2.971,
Compensa, a partir de 30/09/2020 à 02/10/2020, no horário das 9:00 às
13:00 horas, munidos de 1 foto 3x4 e cópias dos seguintes documentos:
cédula de identidade, CPF, título de eleitor, PIS, comprovante de
quitação eleitoral, certificado de quitação com o serviço militar,
comprovante do título Bacharel em Direito e de colação de grau, certidão
de casamento, certidão de nascimento de dependentes e CPF
independente de idade, extrato da conta corrente – Bradesco,
comprovante de residência com CEP (água ou telefone).

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Municipal
de Licitação no procedimento referente a Tomada de Preço n° 002/2020CML/PM no processo n° 2020/17428/17528/00005;

O não comparecimento do candidato até o dia 02/10/2020
será entendido como desistência da vaga, autorizando a Administração a
convocar o próximo da lista de aprovados.

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

CENTRO DE ESTUDOS DIVULGAÇÃO E BIBLIOTECA,
em Manaus, 30 de setembro de 2020.

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o processo licitatório relativo à Tomada
de Preço n° 002/2020 - CML/PM através do processo n° 2020/17428/
17528/00005, considerando o Parecer Final da Comissão Municipal de
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CASA MILITAR

PORTARIA Nº. 022/2020- DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o art 67, da Lei Federal nº 8.666/93, que
prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por um representante especialmente designado para atestar o
cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública;
CONSIDERANDO o art. 73 a 76, da Lei 8.666/93, que
prevê a composição de uma Comissão para acompanhar, fiscalizar e
atestar os serviços e notas fiscais, referente à execução do Contrato.
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
si celebrados;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:
I – Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual.
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos fiscais
Contratuais são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das atribuições
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados a Casa Militar;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – Acompanhar, Fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou
notas fiscais.
RESOLVE:
I – INSTITUIR Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato nº 003/2020-CM, celebrado entre a CASA
MILITAR e a empresa DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA
LTDA-EPP, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva, e no serviço de desinstalação e instalação de aparelhos
condicionares de ar, composta pelos servidores abaixo relacionados:
GESTÃO DO CONTRATO
Gilson Albuquerque de Souza – Matrícula 130.658-8B
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Mikaely Araújo Ribeiro – Matrícula 130.612-0A
Édipo Lima Barroncas – Matrícula 118.432-6A
Vicente Carvalho Duarte – Matrícula 130.579-4C
SUPLENTE DA GESTÃO DO CONTRATO
Francisca de Nazaré Andrade da Rocha – Matrícula 129.369-9A
SUPLENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO
Suzana Lima de Souza – Matrícula 129.627-2A
contrato.

Esta Portaria entra em vigor a partir da assinatura do
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Manaus, 28 de setembro de 2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SEGUNDO AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2020-DEPAD/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, e

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA segunda RETIFICAÇÃO no EDITAL DE
CREDENCIAMENTO BANCÁRIO Nº 001/2020–DEPAD/SEMEF, cuja
alteração anterior foi publicada no Diário Oficial do Município de Manaus
Edição 4906, página 09, de 17/08/2020.
O Edital e seus anexos retificados poderão ser obtidos na
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, situada
na Avenida Brasil, 2871 – Compensa, Manaus-AM, Cep 69036-110 ou
solicitados por meio dos e-mails: paulojunior@pmm.am.gov.br ou
compras.semef@pmm.am.gov.br ou ainda pelo telefone (92) 3625-7151.
Manaus, 28 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão
Eletrônico n° 004/2020 - CML/PM;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou
irregularidade;
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico
n° 004/2020 - CML/PM – Registro de Preço para eventual fornecimento
de pedra e brita para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura SEMINF, para a empresa:
Fornecedor: ASTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
Lote: 1
Valor R$ 1.552.269,60
Fornecedor: BARROS E FONSECA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE
CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
Lote: 2
Valor R$ 1.552.269,60
Fornecedor: POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E CONSTRUÇÃO EIRELI
Lote: 3
Valor R$ 1.552.269,60
Fornecedor: ASTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
Lote: 4
Valor R$ 1.552.269,60
Fornecedor: ASTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
Lote: 5
Valor R$ 1.552.269,60
Fornecedor: ASTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
Lote: 6
Valor R$ 1.552.269,60

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018,
celebrado em 25/09/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a
empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.

II - DETERMINAR ao setor competente a convocação da
proponente vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preço, nos
termos da Lei.
Manaus-AM, 22 de setembro de 2020.

3. OBJETO: Renovação do Contrato nº 027/2018, por mais 12 (doze)
meses, a contar de 28/09/2020, cujo objeto é prestação de serviços de
mão de obra indireta – Motoristas, para suprir necessidade da Secretaria
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, conforme
documentos
constantes
no
Processo
Administrativo
nº 2020.11209.15436.0.021316.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo Aditivo importa
a quantia de R$ 178.290,84 (cento e setenta e oito mil, duzentos e
noventa reais e oitenta e quatro centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram inicialmente empenhadas sob o nº 2020NE00771, datado
de 22/09/2020, no valor de R$ 1.485,75 (um mil, quatrocentos e oitenta e
cinco reais e setenta e cinco centavos), sob a rubrica orçamentária:
16101.04.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para
Manutenção Funcional, Natureza de Despesa 33903701 – Apoio
Administrativo, Técnico e Operacional, ficando o restante a ser
empenhado mediante a liberação das cotas orçamentárias.
6. VIGÊNCIA: O contrato para execução dos serviços terá duração de
12 (doze) meses, contados a partir de 28/09/2020.
7. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO:
Ana Cristina Silva de Souza – Matrícula nº 060.680-4B
Manaus, 25 de setembro de 2020.

CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, CONVOCA o(s) responsável(is)
legal(is) da(s) empresa(s) ASTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA,
BARROS E FONSECA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONTRUÇÃO LTDA E POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E CONSTRUÇPÃO EIRELI, vencedora(s) do processo
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 004/2020 - CML/PM - Eventual
fornecimento de pedra e brita para atender a Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SEMINF, através do Sistema de Registro de Preços,
regulamentado pelo Decreto nº 4.826, de 18 de maio de 2020, a fim de que
compareça(m) no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preço, no prédio da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD,
situada na Av. Compensa, n.º 770, Vila da Prata, no horário das 08h às 14h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.
Manaus-AM, 22 de setembro de 2020.
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EXTRATO

TIPO DE BOLSA
COORDENADOR II

1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 007/2019,
celebrado em 24/09/2020.

SUPERVISOR I

2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e o
Programa de Assistência aos Servidores Públicos do Brasil – PROASP.
3. OBJETO: O Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de
vigência do Convênio n.º 007/2019, previsto na Cláusula Quarta, por
mais 12 (doze) meses, a contar de 25/09/2020, relativo às condições de
processamento dos descontos consignados em folha de pagamento das
mensalidades referentes às contribuições associativas e das parcelas
referentes aos benefícios oferecidos aos servidores públicos do
município de Manaus.
4. PRAZO: O prazo de vigência do Convênio fica prorrogado por mais 12
(doze) meses, a contar de 25/09/2020, finalizando-se em 24/09/2021,
podendo ser prorrogado na forma da lei, de acordo com a conveniência
administrativa, baseada no interesse público.

NOME
MAURO MAGALDI LINS
FREDERICO
GERMANO
LOPES CAVALCANTE

A CONTAR
2/11/2020

PERÍODO
24 MESES

9/10/2020

24 MESES

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 457/2020-ESAP/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, 15 de junho de 2018,
que criou a Escola de Saúde Pública – ESAP/Manaus e o Programa
Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação
pelo Trabalho – PROBES, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e dá outras providências.

Manaus, 24 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.847, de 19 de junho de
2020, que regulamenta o detalhamento das modalidades, requisitos
básicos e valores das bolsas do Programa de Bolsas de Estudo,
Pesquisa e Extensão pelo Trabalho – PROBES, e dá outras
providências.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 456/2020-ESAP/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, 15 de junho de 2018,
que criou a Escola de Saúde Pública – ESAP/Manaus e o Programa
Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação
pelo Trabalho – PROBES, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.847, de 19 de junho de
2020, que regulamenta o detalhamento das modalidades, requisitos
básicos e valores das bolsas do Programa de Bolsas de Estudo,
Pesquisa e Extensão pelo Trabalho – PROBES, e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Portaria nº 325/2020-GABIN/SEMSA,
de 16 de julho de 2020, que atualiza o Programa Mais Saúde Manaus
(PROMAIS);
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica
nº 006/2019, para Cursos em Saúde Pública, celebrado entre a
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e a Universidade do Estado do
Amazonas (UEA).
RESOLVE:
DESIGNAR os profissionais para atuar nos projetos de
Especialização desenvolvidos no âmbito do PROBES, com a percepção
de Bolsa de Apoio a Difusão do Conhecimento, na forma apresentada
abaixo:
TIPO DE BOLSA
COORDENADOR III
SUPERVISOR I

NOME
DARLISOM SOUZA FERREIRA
ADRIA YARED SADALA

A CONTAR
9/10/2020
14/9/2020

PERÍODO
24 MESES
18 MESES

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO a Portaria nº 325/2020-GABIN/SEMSA,
de 16 de julho de 2020, que atualiza o Programa Mais Saúde Manaus
(PROMAIS);
CONSIDERANDO a Portaria nº 256/2019-ESAP/SEMSA,
de 26 de abril de 2019, que altera o Regimento Interno da Comissão de
Residência Médica, no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMSA;

PORTARIA Nº 458/2020-GCONT/SEMSA

CONSIDERANDO que a formação de médicos de família e
comunidade contribui para o fortalecimento da Atenção Primária a Saúde
– APS.

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

RESOLVE:

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

DESIGNAR profissionais para atuar no projeto de
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade desenvolvido
no âmbito do PROBES, com a percepção de Bolsa de Apoio a Difusão
do Conhecimento, na forma apresentada abaixo:

CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 020/2020, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa MANAUS AMBIENTAL S.A.
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CONSIDERANDO
a
contratação
de
empresa
especializada na prestação de serviço de abastecimento de água, coleta
e tratamento de esgotamento sanitário para todas as unidades
consumidoras compõem a 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 citado:
SERVIDOR

MATRÍCULA

CLEYSE BARROS SANT’ANNA

065.298-9A

SEBASTIÃO TRAVESSA MENDES
KLEUSON CARIOCA GOMES
MIGUEL REINALDO MENDES DE CASTRO
FABRICIO VIANA RODRIGUES
HEBER AUGUSTO DE VASCONCELLOS
DIAS SOARES

085.573-1C
113.920-7A
110.026-2A
108.533-6A
116.725-1A

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAL 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.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019 –
Prorrogação, celebrado em 08/09/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa RIO MEDI
COMÉRCIO ASSISTÊNCIA E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR EXP.
& IMP. - EIRELI.
3. OBJETO: Prorrogação do contrato original referente à contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
corretiva e preventiva, com reposição de peças, nos desfibriladores do
Programa SAMU 192 Manaus, vinculado a Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus.
4. VALOR: R$ 100.932,00 (cem mil, novecentos e trinta e dois
reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº: 2020NE03388,
de 25/08/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.302.0097.2196.0000 01000000 33903917, no valor de R$ 3.925,16
(três mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), 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 17/09/2020.
Manaus, 08 de setembro de 2020.

III - Esta portaria opera a efeitos a contar de 1º de abril de
2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de setembro de 2020.

EXTRATO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão Municipal de Licitação CML, pertinente ao Pregão Eletrônico
nº. 95/2020 – CML/PM.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,

1. ESPÉCIE E DATA: Acordo de Cooperação nº 001/2020, celebrado
em 16/09/2020.
2. CONTRATANTES: A Cáritas Arquidiocesana de Manaus e a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
3. OBJETO: O desenvolvimento de ações conjuntas entre a Cáritas
Arquidiocesana de Manaus e a Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus com vista à execução do projeto “Ajuda humanitária nas áreas
de atendimento básico de saúde, proteção humanitária e higiene para
proteger as populações indígenas da SARS-CoV-2 (COVID-19) nas
áreas urbanas e rurais de Manaus, Brasil 2020”.
4. RECURSOS FINANCEIROS: O presente Acordo não implica no
repasse de recursos financeiros entre os partícipes.
5. PRAZO: O prazo do presente Acordo será de 3 (três) meses, a contar
da data de sua assinatura.
Manaus (AM), 16 de setembro de 2020.

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro
da CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e demais
itens para atender às necessidades das 02 embarcações que servem
como Unidade Móveis de Atendimento Fluvial (Dr. Antonio Levino e Dr.
Ney Lacerda), pertencentes ao Distrito de Saúde Rural - DISAR da
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, conforme
quantidade, especificações técnicas, regras e condições estabelecidas
no Termo de Referência, a empresa a seguir relacionada: SERVCAR
DIESEL LTDA, para o lote abaixo relacionado com seu respectivo valor
total: Lote 01: R$ 2.360.832,00 (dois milhões trezentos e sessenta mil
oitocentos e trinta e dois reais).
II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de
Empenho no valor total constante na proposta do licitante vencedor.
Manaus, 29 de setembro de 2020.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 034/2020, celebrado em
22/09/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa SIMONETO
MULTI SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
3. OBJETO: Ampliação da Subestação da Policlínica Antônio Comte
Telles, localizada na Rua J, Etapa B, s/nº, São José II.
4. VALOR: R$ 88.449,53 (oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e cinquenta e três centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº: 2020NE03376,
datado de 01/09/2020, à conta da rubrica orçamentária nº 23701
10.302.0093.1032.0000 01000000 44903916, no valor de R$ 88.449,53
(oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e
três centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado
posteriormente.
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Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze)
meses a contar de 22.09.2020, e o de execução de 90 (noventa) dias de
acordo com o prazo de execução estabelecido na Ordem de Execução
de Serviços.
Manaus, 22 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 0436/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 15 de janeiro de 2019, e,
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19118.0.006721

PORTARIA Nº 0298/2020-SEMED/GS

CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea
“a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007;
o

que

consta

que

consta

do

Processo

RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO
2020.18000.19328.0.001382,

o

no

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, os professores efetivos, constantes na relação abaixo,
lotados nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima,
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.
II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento dos
servidores na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima
mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.

Processo

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de julho de 2020.

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,

AUTORIZAR FEM:

ERIKA BASTOS DA SILVA
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 115.111-8 A
Diretora da E. M. Aracylia Oliveira da Silva Costa
Da FGDE II
A contar de 20.01.2020

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA RURAL
Nº
1

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
FRANCISCA SUELY NEVES FERREIRA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 104.119-3 A
Diretora da E. M. Aracylia Oliveira da Silva Costa
Com Carga Dobrada e FGDE II
A contar de 20.01.2020

MATRÍCULA
115.560-1A

A APARTIR DE
01/06/2020

PORTARIA Nº 0471/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 15 de janeiro de 2019, e,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de março de 2020.

SERVIDOR
ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS VINHOTE

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,
CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19319.0.007146
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o

que

consta

do

Processo

Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020
RESOLVE:

AUTORIZAR FEM:

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, os professores efetivos, constantes na relação abaixo,
lotados nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima,
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
SEMED/PROJETO EM CASA

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento dos
servidores na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima
mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.

Nº
1

SERVIDOR
THIAGO RAFAEL DA COSTA
BARROS

MATRÍCULA

INÍCIO

TÉRMINO

117.275-1E

01/07/2020

30/12/2020

PORTARIA Nº 0474/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 15 de janeiro de 2019, e,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 14 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,
AUTORIZAR FEM:
ASSESSORIA PEDAGÓGICA
SEMED/PROJETO EM CASA
Nº
1

SERVIDOR
JOSÉ FRANCISCO BARROS DE ARAÚJO

MATRÍCULA
127.944-0A

INÍCIO
01/07/2020

TÉRMINO
31/12/2020

CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19319.0.007148

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 15 de janeiro de 2019, e,
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,
CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,
o

que

consta

do

consta

do

Processo

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, os professores efetivos, constantes na relação abaixo,
lotados nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima,
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.
II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento dos
servidores na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima
mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 14 de agosto de 2020.

Processo

RESOLVE:

AUTORIZAR FEM:

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, os professores efetivos, constantes na relação abaixo,
lotados nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima,
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.
II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento dos
servidores na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima
mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 14 de agosto de 2020.

que

RESOLVE:

PORTARIA Nº 0472/2020-SEMED/GSAF

CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19319.0.007147

o

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
SEMED/PROJETO AULA EM CASA
Nº
SERVIDOR
1 TAYANA CATUNDA RODRIGUES

MATRÍCULA
134.221-5A

INÍCIO
01/07/2020

TÉRMINO
30/12/2020

PORTARIA Nº 0486/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 15 de janeiro de 2019, e,
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,
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Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19118.0.007574

o

que

consta

do

Manaus, 19 de agosto de 2020.

Processo

RESOLVE:

AUTORIZAR FEM:

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, os professores efetivos, constantes na relação abaixo,
lotados nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima,
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
SEMED/DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA NORTE

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento dos
servidores na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima
mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2020.

Nº
SERVIDOR
1 VILMARINA DA SILVA ALEME

MATRÍCULA
124.349-7B

A PARTIR
01/07/2020

PORTARIA Nº 0534/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007;
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19333.0.008173,

o

que

consta

do

Processo

AUTORIZAR FEM:

RESOLVE:

CARGA DOBRADA
SEMED/PROJETO ENGLISH FOR KIDS

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

Nº
SERVIDOR
1 KARLA GESSY SILVA DOS SANTOS

MATRÍCULA
121.050-5A

INÍCIO
09/03/2020

TÉRMINO
30/12/2020

TEMPO INTEGRAL
Nº
1

SERVIDORA

EXCLUIR A
CONTAR DE
01/07/2020

MATRÍCULA

ELIANAIDE DE SOUZA GOMES

128.803-2 A

PORTARIA Nº 0487/2020-SEMED/GSAF

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

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

Manaus, 29 de setembro de 2020.

PORTARIA
0241/2020

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,
CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,

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

CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19328.0.006790

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007;

o

que

consta

do

Processo

RESOLVE:
I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, os professores efetivos, constantes na relação abaixo,
lotados nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima,
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.
II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento dos
servidores na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima
mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.

PORTARIA Nº 0535/2020-SEMED/GSAF

CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19328.0.008729,

o

que

consta

do

Processo

RESOLVE:
EXCLUIR o pagamento de FEM da professora efetiva,
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo,
lotada nesta Secretaria, conforme datas especificadas.
ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Nº
1

SERVIDORA
CLAUDIA REGINA NELSON LIMA DE
OLIVEIRA
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MATRÍCULA

EXCLUIR A
CONTAR DE

PORTARIA

071.546-8 D

14/08/2020

0329/2013

Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 0536/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II,
alínea “a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de
Manaus;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;
CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19324.0.007773,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, a servidora abaixo citada, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
CÉLIA MARIA VELAME VIANA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 063.532-4 A
Secretária da E. M. Erasmo Augusto de Araújo
06 salas
Da Carga Dobrada e FGSE II
A partir de 20.08.2020.
II. DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
THEODORO IURI ALENCAR ASSUMPÇÃO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 121.657-0 A
Secretário da E. M. Erasmo Augusto de Araújo
06 salas
Com GE I
A partir de 20.08.2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de setembro de 2020.
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Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo celebrado em 08.07.2020,
ao Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2018, constante
no processo administrativo nº 2020.14000.14010.0.000031.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI,
Fundo Municipal do Trabalho - FMT, Fundo Municipal de
Empreendedorismo e Inovação - FUMIPEQ, e a empresa Tawrus
Segurança e Vigilância Ltda - EPP.
3. OBJETO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato de
Prestação de serviços, referente aos serviços conforme abaixo:
(ID-504640) Serviços em vigilância armada, mensal, cumprindo 12 horas
DIURNAS, de segunda-feira a domingo, envolvendo 02 vigilantes em
turnos de 12 x 36 horas, características adicional(is): conforme Projeto
Básico/Termo de Referência, valor mensal de R$ 20.444,62 (vinte mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
continuando a atender com 2 (dois) postos, sendo 1 (um) no SINE Manaus - Posto Constantino Nery – Fundo Municipal do Trabalho - FMT,
com valor mensal de R$ 10.222,31 (dez mil, duzentos e vinte e dois reais e
trinta e um centavos) e 1 (um) posto no Distrito Industrial de Micro e
Pequenas Empresas – DIMICRO – Fundo Municipal de
Empreendedorismo e Inovação – FUMIPEQ, com valor mensal de
R$ 10.222,31 (dez mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e um
centavos) e
(ID-504641) Serviço em vigilância armada, mensal, cumprindo 12 horas
NOTURNAS, de segunda-feira a domingo, envolvendo 02 vigilantes em
turnos de 12 x 36 horas, características adicional(is): conforme Projeto
Básico/Termo de Referência, valor mensal de R$ 26.809,04 (vinte e seis
mil, oitocentos e nove reais e quatro centavos), continuando a atender
com 2 (dois) postos, sendo 1 (um) no SINE - Manaus - Posto
Constantino Nery – Fundo Municipal do Trabalho - FMT, com valor
mensal de R$ 13.404,52 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e
cinquenta e dois centavos) e 1 (um) posto no Distrito Industrial de Micro
e Pequenas Empresas - DIMICRO - Fundo Municipal de
Empreendedorismo e Inovação - FUMIPEQ, com valor mensal de
R$ 13.404,52 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e dois
centavos).
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente termo aditivo importa a
quantia de R$ 567.047,92 (quinhentos e sessenta e sete mil, quarenta e
sete reais e noventa e dois centavos), ficando o valor de R$ 283.521,96
(duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e
seis centavos) para a unidade gestora 210702 - Fundo Municipal do
Trabalho - FMT, e o valor de R$ 283.521,96 (duzentos e oitenta e três
mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos) para a
unidade gestora 210701 - Fundo Municipal de Empreendedorismo e
Inovação - FUMIPEQ.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2020NE00020,
de 08/07/2020, no valor de R$ 23.626,83 (vinte e três mil, seiscentos e
vinte e seis reais e oitenta e três centavos), à conta da seguinte rubrica
orçamentária: UO: 21702; FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO – FMT;
Programa de Trabalho: 11.334.0019.2010.0000; Fonte: 01000000;
Natureza Despesa: 33903703; para atender as necessidades SINE
Manaus - Posto Constantino Nery, ficando o saldo remanescentes a ser
empenhado posteriormente conforme deliberação orçamentária a ser
autorizada pela SEMEF, e
Nota de Empenho nº 2020NE00025, de 08/07/2020, no valor de
R$ 23.626,83 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e
três centavos), à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 21701;
FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO –
FUMIPEQ; Programa de Trabalho: 23.334.0002.1004.0000; Fonte:
02100000; Natureza Despesa: 33903703; para atender as necessidades
do Distrito Industrial da Micro e Pequenas Empresas – DIMICRO,
ficando o saldo remanescentes a ser empenhado posteriormente
conforme deliberação orçamentária a ser autorizada pela SEMEF.
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Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II e §2º da Lei nº 8.666
de 1993 c/c Súmula n°3 da PGM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Manaus/AM, 08 de julho de 2020.
PORTARIA N° 124 / 2020 - SEMINF/GS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,no
uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

(*) Republicado por haver incorreções na publicação do DOM, Edição 4899,
página 22, de 07.08.2020.

CONSIDERANDO a Edição do Decreto n 2.050, de
04.03.1994, alterado pelo Decreto nº 2712 de 28.03.1995, alterado pelo
Decreto 3.088, de 06.11.1995, alterado pelo Decreto nº 3.256 de
19.03.1996, alterado pelo Decreto 4.140 de 08.04.1998, alterado pelo
Decreto nº 4.526 de 20.04.1999, alterado pelo Decreto 5.058 de
28.06.2000, alterado pelo Decreto 7.278 de 07.05.2004, alterado pelo
Decreto 8.474 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0310 de 5-10-09,
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL

I - DESIGNAR, para fazer parte como Membro da
Comissão acima citada, a senhora abaixo relacionada:
Nome
CARLOS ERICK LOPES DA SILVA

EXTRATO

A Contar
01.10.2020

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Obras e Serviços
nº 006/2020, celebrado em 30 de setembro de 2020.
2. CONTRATANTES: Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio
Informal - SEMACC, e a empresa FVB CONSTRUÇÕES E
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI.
3. OBJETO: Obra de serviços e Reforma do Piso Central da Feira da
Banana, localizada na Rua Pedro Botelho – Centro, por meio da Tomada
de Preços nº. 009/2018-CEL/CC.
4. VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 71.416,93 (Setenta e
um mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob a Nota de Empenho de
nº 2020NE00287, emitida em 22/09/2020, à conta da seguinte rubrica
orçamentária: Unidade Orçamentária: 41101 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E
COMÉRCIO
INFORMAL;
Programa
de
Trabalho:
23.605.0135.1069.0000; Fonte: 01000000; Natureza de Despesa:
44905193 – Reformas, Benfeitorias ou Melhoria, no valor de
R$ 71.416,93 (setenta e um mim quatrocentos e dezesseis reais e
noventa e três centavos),
6. PRAZO: O prazo máximo para a completa execução dos contratados
será de 30 (trinta) dias corridos, findo o qual os mesmos deverão ser
concluídos, contados do recebimento da Ordem de Serviço pela
Contratada.
7. FUNDAMENTO: Decorre do despacho autorizativo do Secretário
Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal,
Despacho de Homologação, datado de 03/09/2020, publicado no D.O.M.
Ed. 4920, pag. 14, datado de 04/09/2020, com a sua Errata datada de
14/09/2020, publicada no D.O.M. Ed 4925, pag. 32, datado de
14/09/2020, Parecer n° 044/2020 – ASSTEC/JURIDICA/SEMACC e o
que demais consta no Processo Administrativo nº 2020/17428/
17528/00015.
Manaus, 30 de setembro de 2020.

Valor
2.100,00

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA, em Manaus, 29 de setembro de 2020.

DE

PORTARIA N° 129/2020 - DAO / SEMINF.
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei Orgânica do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o edital da COCORRÊNCIA
nº 003/2020 – CEL/CC e CONTRATO N° 027/2020 - SEMINF,
EMITODO EM 18/09/2020;
CONSIDERANDO o EMPENHO N° 2020NE01115
SEMINF, EMITIDO EM 04/09/2020;

-

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo Digital Administrativo SIGED nº 2020.20000.20006.0.000431.
DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para
exercerem a partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do
referido contrato, que tem como finalidade a execução dos serviços
discriminada no objeto: “REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO
T5, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM”.
SERVIDOR
ENG. JOSÉ AUGUSTO CARVALHO SENA
e
ENG. GERALDO ALENCAR PAES BARRETO

CREA
5.375-D/AM
1.865-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 21 de
setembro de 2020.
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PORTARIA N° 130/2020 - DAO / SEMINF.

ERRATA

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

Errata da Portaria nº 128/2020 – DAO/SEMINF, Publicada no DOM
nº 4935, página 08, publicada em 28/09/2020.
ONDE SE LÊ:

CONSIDERANDO o edital da TOMADA DE PREÇOS
nº 006/2020 – CEL/CC e CONTRATO N° 033/2020 - SEMSA, EMITIDO
EM 10/09/2020;
CONSIDERANDO o EMPENHO N° 2020NE03308
SEMSA, EMITIDO EM 05/08/2020;

-

SUSPENDER, a partir de 22/06/2020;
LEIA-SE:
SUSPENDER, a partir de 18/09/2020;
Manaus, 30 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo Administrativo nº 2015/16373/863.
DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para
exercerem a partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do
referido contrato, que tem como finalidade a execução dos serviços
discriminada no objeto: “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
DE 500 KVA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMSA”.
SERVIDOR
ENGº FÁBIO SEREJO RIBEIRO
e
ENGº DIOGENES FRAZÃO RODRIGUES NETO

CREA
10.277-D/AM

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

8.827-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 30 de
setembro de 2020.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do
Município de Manaus e conforme Decreto Municipal de 01/01/2013;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº198, de 21 de junho
de 1993, combinado com o Artigo 6º do Decreto nº 4.763, de 06/03/2020
que dispõe sobre o Cartão de Pagamento do Governo Municipal-CPGM,
o qual proverá despesas pelo regime de Adiantamento no âmbito do
Município de Manaus e dá outras providências;

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 005/2020,
celebrado em 28.09.2020.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa
CONSTRUTORA SOMA LTDA.
3.OBJETO: Acréscimo de Serviços e Dilatação de Prazo ao contrato
original, referente a “Requalificação Urbana e Viária na Cidade de
Manaus – Requalifica Manaus 04 – Lote 04, Em diversas Ruas da Zona
Leste da Cidade de Manaus”, em conformidade com o Edital da
Concorrência nº. 016/2019-CML/PM e seus anexos.
4.VALOR: Acréscimo de serviços no valor de R$ 4.928.160,15 (quatro
milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e sessenta reais e quinze
centavos) que corresponde a aproximadamente 19,98% (dezenove
virgula noventa e oito por cento) do valor do contrato inicial.
5.PRAZO: Fica dilatado o prazo do Contrato por mais 60 (sessenta) dias
corridos.
6.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente Termo foram
empenhadas sob o nº. 2020NE01162 de 03/09/2020 à conta da seguinte
rubrica orçamentária: 56701 - 15.451.0142.1094.0000 – 44905117 Fonte 0210, no valor de R$ 4.928.160,15 (quatro milhões, novecentos e
vinte e oito mil, cento e sessenta reais e quinze centavos).
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, inciso II e art. 65, inciso I, §1º
da Lei 8.666/93 e de acordo com os Pareceres nº 095 e 104/2020, nº 0348
e 0398/2020-PA/PGM, Despacho da Subprocuradora Adjunta e do
Procurador Geral do Município as fls. nº 112 a 185, constantes no
documento de nº 2020.20000.20025.9.009526 – SIGED, com referência ao
Processo Digital Administrativo nº 2020.20000.20006.0.000030 - SIGED.
Manaus, 28 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº148/2020 - PRES/IMPLURB

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de
materiais e contratação de serviços de pequeno vulto, que por sua
natureza ou urgência possam afetar a operacionalidade e prejudicar as
atividades deste IMPLURB e
CONSIDERANDO a autorização contida na Comunicação
Interna S/N-GPMS/IMPLURB, datada de 01/09/2020, cujo teor gerou o
Processo Administrativo n. 2020.00796.00824.0.000379-SIGED/SEMEF,
de 01/09/2020;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 139/2020PRES/IMPLURB, publicada no DOM Edição nº4935, de 28/09/2020,
pág. 9;
RESOLVE:
I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento para atender
pequenas despesas de pronto pagamento no interesse destes a
servidora Raimunda Cláudia Frazão de Souza, Secretária Executiva
matrícula 114.328-0A, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo
R$ 2.000,00 (dois mil reais) no elemento de despesa 339039-FR0210Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e R$ 2.000,00 (três mil
reais) no elemento de despesa 339030–FR0210-Material de Consumo,
destinados a despesas miúdas e de pronto pagamento.
II – DESIGNAR de acordo com art. 6º, inciso IX do Decreto
nº 4.763 de 06/03/2020, a servidora Cilene Alves de Sena, Agente
Administrativo, Matrícula 114.309-3A para atestar o recebimento dos
materiais e serviços relativos ao adiantamento e, na sua ausência, o
servidor ILSON PEREIRA, Serviços Gerais, matrícula 072.216-2B.
III – ESTABELECER de acordo com o art, 6º da Lei nº198
de 21/06/1993, art. 6º inc. VII do Decreto nº 4.763, de 06/03/2020, o
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prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para utilização do valor,
contados da data da disponibilização dos recursos ao portador, não
podendo ultrapassar o término do exercício financeiro e o período limite
para comprovação da prestação de contas, que não poderá utrapassar o
período de 15 (quinze) dias corridos, contados do término do período de
aplicação previsto no art. 6º, inciso X e art. 21 do Decreto acima citado,
sujeitando-se a tomada de contas, se não fizer nesse prazo.
IV – ORIENTAR ao tomador de adiantamento que a
prestação de contas deverá ser formalizada em conformidade com o art.
22 do Decreto nº4.763, mediante a apresentação dos seguintes
elementos:
1-Cópia do Ato de Concessão de Adiantamento;
2-Cópia da Nota de Empenho;
3-Especificação da Unidade Gestora e número da conta de
relacionamento correspondente;
4-Nome do portador e identificação do repectivo CPGM;
5-Comprovantes originais das despesas realizadas, (notas fiscais,
faturas, cupons fiscais, recibos e outros documentos de despesas que
serão emitidos com o nome e CNPJ da Unidade Gestora), devidamente
atestados;
6-Demonstrativo mensal com detalhamento das transações efetuadas no
período de aplicação; e
7-No caso de saldos existentes em que os recursos forem oriundas das
fontes do tesouro comprovante da OB de transferência para conta
corrente Tipo C (crédito transitório) do Município e a NL de entrada da
receita de devolução do Adiantamento;
8-No caso de saldos existentes em que os recursos forem oriundos das
fontes vinculadas tipo M (movimento), comprovante da OB de
transferência para conta tipo M (movimento) do órgão beneficiários e a
NL de entrada de receita de devolução de Adiantamento; e
9-Cópia da anulação do empenho, do valor devolvido do adiantamento,
quando houver.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de setembro de 2020

R$ 2.211,00, respectivamente, ambas datadas de 15/07/2020 à conta da
seguinte programação orçamentária: Unidade Orçamentária 58201
Programa de Trabalho 15.122.0011.2011.0000 Fonte de Recurso
02100000 Natureza da Despesa 33904031, ficando o saldo
remanescente a ser empenhado conforme liberação de cota.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, I, “b”, §1.º e §8.º, todos da Lei
Federal n. 8.666/93, Decreto Municipal n.º 4.793, de 31 de março de
2020 e Processo Administrativo n.º 2020.77000.77028.0.005893-IMMU.
Manaus, 17 de julho de 2020.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 007/2017SMTU.
PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa
IIN Tecnologias Ltda.
OBJETO E VALOR: O presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação do contrato nº 007/2017 por 12 (doze) meses com vigência
de 01/08/2020 a 31/07/2021, sendo aditivado o valor de R$ 764.640,00.
VIGÊNCIA: O presente termo aditivo tem vigência a partir de
01/08/2020.

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da referida
contratação foi parcialmente empenhada através da Nota de Empenho
n.º 2020NE00779, de 30/07/2020, à conta da seguinte Programação
Orçamentária: Unidade Orçamentária 54201, Programa de Trabalho
15.122.0011.2011.0000, Fonte de Recursos 02100000, Natureza da
Despesa 33903977, no valor de R$ 63.720,00 (sessenta e três mil
setecentos e vinte reais) para atender o período de 01/08/2020 a
31/08/2020 ficando a saldo remanescente a ser empenhado conforme
liberação de cota.
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2020.77000.77028.
0.006714-SMTU e artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

EXTRATO

Manaus, 30 de julho de 2020.

ESPÉCIE E DATA: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº. 012/2016SMTU.
PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU e a empresa
CopyMaster Comercio e Representação Ltda.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de
vigência do prazo contratual e a supressão de 17,3612% no serviço de
impressão A4 e de 25% no serviço de impressão A3.
VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de R$122.220,00 (Cento e
vinte e dois mil, duzentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente termo
aditivo foram empenhadas através das notas de empenho
nº 2020NE00785 e nº 2020NE00786, no valor de R$ 2.491,66 e

DOM | Edição 4937 | Página 17

Manaus, quarta-feira, 30 de setembro de 2020
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br.

MANAUS PREVIDÊNCIA

Manaus, 30 de setembro de 2020.
Processo SIGED n° 2020.17848.17891.0.000288
Interessado: Manaus Previdência
Assunto: Dispensa de Licitação
DESPACHO
Considerando o que consta no Processo Administrativo
nº 2020.17848.17891.0.000288, de interesse da Manaus Previdência –
MANAUSPREV.
Declaro DISPENSADO o procedimento licitatório, com
fundamento no art. 24, inciso XIII da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços
de agente de integração especializado em programa de estágio, na
forma identificada no item “A – DO ESTÁGIO” do Projeto Básico e
demais documentos que integram a presente contratação.
À consideração da senhora Diretora-Presidente da Manaus
Previdência – MANAUSPREV, para fins de ratificação.

Publicações Diversas
DANIEL ISRAEL DO AMARAL torna público que recebeu do IPAAM, a
Licença de Operação nº 304/17-03, que autoriza a lavra de
saibro/laterita, numa área de 5,53 ha, localizada na Av. Cosme Ferreira,
s/nº, Ramal da Alba Química, Mauazinho, no município de Manaus-AM,
para lavra a céu aberto sem beneficiamento, com validade de 01 ano.

Manaus, 13 de agosto de 2020.

Pelo exposto RATIFICO, nos termos do art. 24, inciso XIII
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao
Processo Administrativo nº 2020.17848.17891.0.000288, no valor total
de R$ 237.660,00 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta
reais).
Manaus, 13 de agosto de 2020.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 120/2020-CML/PM
(Processo n. 2020/4114/4208/00014 - SEMED)
OBJETO: “Aquisição de condicionadores de ar, para
atender as Escolas da Rede Municipal Professora Percília do
Nascimento, Professor Sebastião Norões e Professor Alberto Makaren,
através da Emenda Parlamentar de n. 019/2020 nas quantidades e
condições exigidas no Termo de Referência”.
Edital disponível: a partir do dia 05/10/2020 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 19/10/2020 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 19/10/2020 às 10h00 (horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
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