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Poder Executivo 
 

 

 

LEI Nº 2.771, DE 05 DE AGOSTO DE 2021 
 

INSTITUI o Dia das Prerrogativas da 
Advocacia no município de Manaus e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Esta Lei institui o Dia das Prerrogativas da 
Advocacia, a ser incluído no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a 
ser comemorado no dia 5 de setembro. 

 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI Nº 2.772, DE 05 DE AGOSTO DE 2021 
 

DISPÕE sobre a prestação de assistência 
religiosa nas entidades hospitalares no 
âmbito do município de Manaus. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Fica regulamentada a prestação de serviço de 
assistência religiosa nas entidades hospitalares do município de 
Manaus. 

 
Parágrafo único. A prestação de assistência religiosa tem 

caráter voluntário, é de atividade espontânea, não remunerada, prestada 
por pessoa física, maior ou capaz, salvaguarda menor de idade 
devidamente acompanhado por responsável, não gerando vínculo 
empregatício, nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou 
afim. 

Art. 2.º (VETADO). 
 
Art. 3.º Os agentes religiosos terão acesso às instituições 

de saúde mediante apresentação de credencial acompanhada de 
documento oficial com foto. 

 
Art. 4.º Os assistentes religiosos que manifestarem o 

desejo de prestar a assistência religiosa prevista na presente Lei 
deverão ser cadastrados por sua respectiva instituição religiosa. 

 
Parágrafo único. À instituição religiosa competirá a 

emissão da credencial dos agentes religiosos. 
 
Art. 5.º São deveres dos líderes e assistentes religiosos: 
I – apresentar a credencial com documento oficial com foto 

à direção, ao órgão ou à pessoa indicada pela instituição de saúde; 
II – informar o nome e o setor que a pessoa pretende 

visitar e assistir; 
III – estar portando, em lugar de destaque, a credencial de 

identificação durante a sua permanência na instituição de saúde. 
 
Parágrafo único. É vedado ao assistente religioso 

interferir nos procedimentos médicos adotados para o tratamento do 
paciente assistido. 

 
Art. 6.º São deveres das instituições de saúde: 
I – acolher de forma cordial, respeitosa e indiscriminada os 

assistentes religiosos; 
II – assessorar os assistentes religiosos, facilitando sua 

entrada nos lugares onde realizarão suas atividades; 
III – providenciar as vestes paramentares necessárias, tais 

como avental, máscara respiratória, gorro e outras vestimentas afins, 
para utilização dos assistentes religiosos quando precisarem prestar 
assistência a pacientes internados nos centros ou unidades de 
tratamento intensivo ou em unidade de risco, isolamento ou de doenças 
infectocontagiosas, e outras situações semelhantes, conforme normas 
hospitalares próprias; 

IV – manter os setores devidamente informados a respeito 
da presente Lei, devendo obrigatoriamente disponibilizá-la nas portarias, 
além de afixá-la nas dependências da instituição de saúde, em local 
público de livre acesso, sob pena de multa no valor de dez Unidades 
Fiscais do Município (UFMs). 

 
Art. 7.º A visita de assistente religioso a instituições de 

saúde para fins de assistência religiosa poderá ser feita: 
I – a qualquer hora do dia ou da noite, quando em 

atendimento solicitado pelo paciente ou seu responsável; e 
II – entre as oito e vinte e duas horas, quando feitas por 

iniciativa própria. 
 
§ 1.º A visita religiosa poderá ser interrompida: 
I – quando o paciente necessitar receber medicação; 
II – quando o paciente necessitar receber higienização; 
III – quando houver necessidade da realização de 

procedimento cirúrgico. 
 
§ 2.º A continuidade ou não da visita religiosa dar-se-á a 

partir da cessação dos motivos geradores da sua interrupção, uma vez 
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que, ouvido o paciente e ficando opcional, salvo a deliberação do 
profissional de saúde por ele responsável. 

 
Art. 8.º A celebração de missa, culto ou realização de 

outras atividades religiosas de natureza coletiva poderão acontecer a 
partir da iniciativa da instituição de saúde ou ainda por proposta do líder 
religioso, desde que haja: 

I – autorização expressa da instituição de saúde; 
II – existência de capela ou espaço adequado; 
III – participação voluntária dos enfermos, diretores, 

profissionais da saúde, funcionários ou prestadores de serviço; 
IV – respeito às ordens de silêncio, higiene e 

acessibilidade; 
V – respeito e tolerância religiosa; 
VI – calendário fixado de comum acordo entre a direção da 

instituição de saúde e a instituição religiosa interessada. 
 
Art. 9.º No ato de preenchimento do prontuário, o paciente 

ou seu responsável legal informará ao funcionário competente sobre seu 
interesse ou não em receber assistência religiosa, e, em caso afirmativo, 
serão registrados os seguintes dados: 

I – credo religioso do paciente; 
II – nome do líder religioso a ser chamado e seu meio de 

contato; 
III – responsável pela solicitação da visita do líder religioso 

indicado. 
 
Parágrafo único. O paciente que não professar nenhuma 

religião ou optar por não declarar sua fé poderá manifestar, no ato de 
preenchimento do seu prontuário, o seu desejo de receber a assistência 
religiosa, podendo, neste caso, indicar sua preferência. 

 
Art. 10. É proibida a tentativa de mudar o credo religioso 

ou retirar, substituir objetos religiosos dos pacientes. 
 
Parágrafo único. Somente o funcionário ou o 

acompanhante devidamente autorizado pelo paciente, caso necessário, 
por exigência do tratamento, poderá recolher e guardar os objetos 
religiosos para posterior devolução ao paciente ou aos familiares. 

 
Art. 11. A utilização do nome, logomarcas e símbolos das 

unidades de saúde em material de divulgação externa é vedada aos 
integrantes do serviço de assistência religiosa, exceto em casos 
previamente autorizados pela instituição. 

 
Art. 12. O líder religioso que incorrer em faltas disciplinares 

estará sujeito às normas da entidade de saúde, nos termos do seu 
regimento interno ou norma similar, no que couber, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 

 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

DECRETO DE 05 DE AGOSTO DE 2021 
 

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 disposto no Memorando nº 074/2021 

– GDS/ SEMED, oriundo da Gerência de Desenvolvimento de Servidor – 
SEMED; 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.666/2021 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2021.18000.19122.0.010262 (Siged) (Volume 1), resolve 

 
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 21-06-2021, nos 

termos dos artigos 103, inc. VII e 105, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971―Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, do cargo efetivo de Professor Nível Superior,                    
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL                         
DE EDUCAÇÃO – SEMED, ocupado pela ex-servidora MARYLENE 
HERCULANO ROCHA DA SILVA, matrícula nº 135.536-8 A, em virtude 
de seu falecimento. 

 
Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 

DECRETO DE 05 DE AGOSTO DE 2021 
 

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 disposto no Memorando                              

nº 077/2021, da Gerência de Desenvolvimento do Servidor, acolhido 
pela Chefia de Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação 
– SEMED; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.690/2021 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2021.18000.19122.0.010266 (Siged) (Volume 1), resolve 

 
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 22-06-2021, nos 

termos dos artigos 103, inc. VII e 105, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971―Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, do cargo de Professor Nível Superior, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED, ocupado pela ex-servidora CLEIA DOS SANTOS BAIA, 
matrícula nº 069.799-0 F, em virtude de seu falecimento. 

 
Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.164/2021 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de Férias. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,                 
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
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CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
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 0943/2021 – 
DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão 
Administrativa e Planejamento; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.18911.18923.0.011245, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor HENRIQUE DOS 

SANTOS BRITO, AS – Assistente em Administração, matrícula                         
nº 127.422-8 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições de 
Chefe de Núcleo de Monitoramento e Avaliação do Distrito de Saúde 
Sul, simbologia SGAS-3, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período 05 a             
24-07-2021, sem direito à percepção das vantagens inerentes ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular FRANCISCO ALVES DE 
OLIVEIRA, afastado em virtude de Férias. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.165/2021 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de   

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

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a autorização 
do Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho SIGED nº 298/2021 – SUBGAP/SEMSA, 
subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da 
SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                             

nº 2021.01637.01412.0.001662, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 27-06-2021, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 24-03-2006 a  
23-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor JOSÉ OSVALDO 

ALMEIDA DELGADO, AS – Cozinheiro Fluvial, matrícula                              
nº 111.230-9 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.166/2021 

 
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de   

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a 
autorização do Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento 
da SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho SIGED nº 340/2021 – SUBGAP/SEMSA, 
subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento 
da SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                             

nº 2021.01637.01412.0.001881, resolve 
 
CONSIDERAR CONCENDIDA a contar de 05-07-2021, 

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 17-07-2006 a  
16-07-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANTONIA JANE MENDES 
DE CASTRO, AS – Auxiliar de Patologia Clínica, matrícula                     
nº 083.634-6 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.167/2021 
 

EXONERA, a pedido, servidora de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,                     
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
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CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO o teor do Despacho subscrito pela 
Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho da 
SEMSA e a autorização do Subsecretário de Gestão Administrativa e 
Planejamento da SEMSA; 

 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 0875/2021 – 
NTRAB/DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA; 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2021.01637.01412.0.000689, resolve 
 
 CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de              

12-02-2021, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,   
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora DAMILA MHAYARA ANDRADE 
SOARES do cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro Geral, 
matrícula nº 122.457-3 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.168/2021 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 059.07.2021 – 

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

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        

nº 2021.18000.18125.0.009718, resolve 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 28-06-2021, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-02-2006 a     
29-01-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora DILZA CIBELE LIMA 
SAMPAIO, Professor Nível Médio, matrícula nº 079.315-9 A, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED.  
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.169/2021 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 060.07.2021 – 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 3002/2021 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo      

nº 2021.18000.18125.0.006584, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-07-2021,  pelo 

prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR à servidora SILVYA CRISTINA SILVA BARRETO, Analista 
Municipal / Nutrição, matrícula nº 103.147-3 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.170/2021 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

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

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  

nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    

P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

de Cumprimento do Estágio Probatório dos Servidores da Área 
Administrativa, que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0604/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da 
SEMED, que opina pela declaração de estabilização no serviço público 
do servidor, acolhido pelo Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 2160/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2021.18000.19969.0.010129, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

24-01-2014, o servidor DEYVIZON ALVES DO NASCIMENTO, matrícula 
nº 118.816-0 A, nomeado para provimento do cargo de Técnico 
Municipal / Assistente em Administração, vinculado ao Regime Jurídico 
Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.171/2021 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

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

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  
nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    

P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

de Cumprimento do Estágio Probatório dos Servidores da Área 
Administrativa, que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0599/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da 
SEMED, que opina pela declaração de estabilização no serviço público 
da servidora, acolhido pelo Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 2213/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2021.18000.19969.0.010039, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

08-02-2014, a servidora DAYANI BRITO DE OLIVEIRA, matrícula                   
nº 118.955-7 A, nomeada para provimento do cargo de Técnico 
Municipal / Assistente em Administração, vinculado ao Regime Jurídico 
Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.172/2021 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
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CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 164.12.2020 – 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 1773/2021 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2020.18000.18125.0.011395, resolve  
 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 01-12-2020, os 

efeitos da Portaria por Delegação nº 17.756/2019, publicada na Edição 
4546 do DOM de 25-02-2019, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR 
DE INTERESSE PARTICULAR à servidora SHEILA NUNES DA  
SILVA, Professor Nível Médio, matrícula nº 103.217-8 A, do  
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.173/2021 
 

TORNA SEM EFEITO Portaria por 
Delegação na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Despacho da Assessoria 

Jurídica da SEMED, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         
nº 2020.18911.18923.0.005319 (Apenso Processo nº 2021.18000.18125. 
0.007024, resolve 

 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação               

nº 22.347/2021, publicada na Edição 5012 do DOM de 19-01-2021,     
que concedeu a disposição da servidora CAROLINE ORTIZ 
SIMONETTI, Professor Nível Médio, matrícula nº 106.561-0 A, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.174/2021 
 

AUTORIZA a disposição de servidora na 
forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o teor do art. 62, inc. I, e § 3º da Lei        

nº 1.126, de 05-06-2007, alterada pela Lei nº 1.412, de 20-01-2010, 
combinados com o art. 1º, inc. I da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e           
art. 1º, inc. II, § 2º, inc. I do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo 
Decreto nº 2.802, de 30-05-2014; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 193/2021 – 

GDPG/DPE/AM, subscrito pelo Defensor Público Geral do Estado, que 
solicita a disposição da servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 184.05.2021 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na 
integralidade pelo Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio Ofício nº 1348/2021 – 
SEMED/GS, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2020.18911.18923.0.005319 (Apenso Processo nº 2021.18000.18125. 
0.007024, resolve 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADA, no período de 01-05 a             
31-12-2021, a disposição da servidora CAROLINE ORTIZ SIMONETTI, 
Professor Nível Médio, matrícula nº 106.561-0 A, do quadro de pessoal 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – DPE/AM), com ônus para o órgão de origem; 
 

II – VINCULAR a validade da disposição ao ressarcimento, 
pelo GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas – DPE/AM), dos vencimentos pagos pelo 
Município à servidora identificada no item I deste ato. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de agosto de 2021. 
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PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 005/2017, 
celebrado em 30/07/2021. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria 
Geral do Município e a empresa ELEVADORES BRASIL LTDA-EPP. 
3. OBJETO: Aditivo por prorrogação de prazo do Contrato referente à 
prestação de serviços de manutenção de elevadores para esta 
Procuradoria Geral do Município e adotados os procedimentos 
disciplinados pelo Decreto nº 4.872, de 30.07.2020, conforme Processo 
SIGED Nº 2021.02287.02343.0.010971. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 8.049,60 (oito e quarenta e nove reais e 
sessenta centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
termo de contrato foi empenhada sob à conta da rubrica orçamentária 
nº 03.122.0011.2011, Natureza de Despesa nº 33903917 e Fonte de 
Recurso nº 01000000. 
6. PRAZO: O termo do contrato de prorrogação de prazo por 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura da ordem de serviço datado do dia 
01.08.2021. 
 

Manaus, 30 de julho de 2021. 

              
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2017, 
celebrado em 30/07/2021. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria 
Geral do Município e a empresa AHGORA SISTEMAS S/A. 
3. OBJETO: Quarto Termo Aditivo do Contrato n° 006/2017 referente à 
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em 
equipamentos de sistemas de controle de acesso e ponto eletrônico com 
fornecimento de material para esta Procuradoria Geral do Município. 
4. VALOR: R$ 7.454,85 (sete mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro 
reais e oitenta e cinco centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas à conta da rubrica orçamentária 
nº 03.122.0011.2011, Natureza de Despesa nº 33904090 e Fonte de 
Recurso nº 01000000. 
6. PRAZO: O prazo do presente do termo do contrato de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do contrato datado do dia 01.08.2021. 
 

Manaus, 30 de julho de 2021. 

               
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  COMUNICAÇÃO 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - SEMCOM 

 

O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNCAÇÃO - SEMCOM, torna 
público a abertura de CREDENCIAMENTO de entidades desportivas de 
futebol profissional participantes do Campeonato Brasileiro – Edição 
2021, com o intuito de realização de ações de publicidade institucional 
da Prefeitura Municipal de Manaus, nos termos do caput do art. 25 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
no que couber e legislação pertinente, e pelas disposições constantes 
deste Regulamento. 

1. DO OBJETO: O presente CREDENCIAMENTO tem por objeto a 
concessão de patrocínio às entidades desportivas de futebol profissional 
situadas no Município de Manaus/AM, participantes do Campeonato 
Brasileiro – Edição 2021, com a condição de realização de publicidade 
institucional da Prefeitura Municipal de Manaus, na forma a ser definida 
em plano de trabalho apresentado pela entidade credenciada. 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO, DAS SIGLAS E DAS NOMENCLATURAS: 
2.1. DA FUNDAMENTAÇÃO. 
O procedimento será regido pelo art. 217 da Constituição Federal, pela 
Lei Federal n. 12.232 de 2010 no que dispuser sobre as definições e 
disposições sobre publicidade, pelo art. 25 e §1º do art. 116 da Lei 
Federal n. 8.666/1993, pela Lei Federal n. 9.615 de 1998, pelos artigos 
2º a 21 do Decreto Estadual n. 35.948/1998, pelos artigos 360 e 361 da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, pela Resolução 012/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCEAM, pela Instrução 
Normativa n. 02 de 2019 da SECOM – Governo Federal, pelas demais 
legislações pertinentes, por este Edital e documentos que o integram. 
 

2.2. DAS SIGLAS 
a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – PMM; 
b) SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SEMCOM; 
[ 

2.3. DAS NOMENCLATURAS. 
[ 

a) CHAMAMENTO PÚBLICO: procedimento feito pela 
administração pública para executar atividades ou projetos que tenham 
interesse público; 
 

b) CREDENCIAMENTO: é instituto aplicável em situações de 
inexigibilidade de licitação, quando não há concorrência dentre os 
interessados, uma vez que todos os credenciados serão contratados nos 
termos propostos pelo órgão desde que se enquadrem nas regras 
estabelecidas; 
 

c) PATROCÍNIO: ação de comunicação que se realiza por meio da 
aquisição do direito de associação da marca ou de produtos e serviços 
do patrocinador a projeto de iniciativa de terceiro, mediante a celebração 
de contrato de patrocínio; 
 

d) OBJETIVOS DO PATROCÍNIO: gerar identificação e reconhecimento do 
patrocinador por meio da iniciativa patrocinada; ampliar relacionamento com 
públicos de interesse; divulgar marcas, produtos, serviços, posicionamentos, 
programas e políticas de atuação; agregar valor à marca do patrocinador; 
incentivar iniciativas que visem ao desenvolvimento do desporto; 
[ 

e) PATROCINADOR: órgão ou entidade da administração pública que, no 
exercício de suas atividades, constata a conveniência e/ou oportunidade de 
patrocinar, sendo a Prefeitura de Manaus por intermédio da Secretaria 
Municipal de Comunicação - SEMCOM a responsável pelas ações; 
 

f) PATROCINADO: pessoa física ou jurídica que oferece ao patrocinador 
a oportunidade de patrocinar projeto;  
 

g) PROJETO DE PATROCÍNIO: iniciativa do patrocinado, descrita em 
documento em que apresente as características, as justificativas e a 
metodologia de sua execução, contrapartidas e condições financeiras e 
informe outras singularidades da ação proposta ao patrocinador; 
 

h) CONTRAPARTIDA: obrigação contratual do patrocinado que 
expressa o direito de associação da marca do patrocinador ao projeto 
patrocinado, tais como: exposição da marca do patrocinador e/ou de 
seus produtos e serviços nas peças de divulgação do projeto; iniciativas 
de natureza negocial oriundas dessa associação; autorização para o 
patrocinador utilizar nomes, marcas, símbolos, conceitos e imagens do 
projeto; adoção pelo patrocinado de práticas voltadas ao 
desenvolvimento social e ambiental; 
 

i) CONTRATO DE PATROCÍNIO: instrumento jurídico para a 
formalização do patrocínio, em que patrocinador e patrocinado 
estabelecem seus direitos e obrigações e 
 

j) PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: destina-se a divulgar atos, ações, 
programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos 
e entidades do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de atender ao 
princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, 
de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na 
formulação de políticas públicas. 
 

3. JUSTIFICATIVA DO CREDENCIAMENTO. 
 

3.1. Interessa à Prefeitura Municipal de Manaus o desenvolvimento do 
desporto profissional, como forma de exposição e visibilidade das 
potencialidades da cidade de Manaus, com a divulgação, por parte das 
entidades participantes das edições do Campeonato Brasileiro de 2021, 
de ações de publicidade institucional realizadas pela Prefeitura Municipal 
por intermédio da SEMCOM. 
 

3.2. O Credenciamento visa à concessão de repasse financeiro de todos 
as interessadas que atendam as condições estabelecidas neste Edital e 
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seus Anexos, assegurando tratamento isonômico aos credenciados, 
maior qualidade e economicidade na consecução das atividades. 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CREDENCIAMENTO. 
Serão admitidas a participar deste credenciamento, pessoas jurídicas 
legalmente constituídas no País e que operam nos termos da legislação 
vigente, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto deste 
Edital e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Regulamento. 
Não poderá participar, direta ou indiretamente, deste credenciamento ou 
da execução do objeto deste Edital: 
a) entidades que possuam em sua diretoria ou quadro técnico, 
funcionário público vinculado aos Órgãos e Entidades participantes. 
b) entidades que tenham sofrido penalidades que obstam o direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública, observados os efeitos da 
extensão da punição aplicada.   
c) entidades inadimplentes com obrigações assumidas com a Prefeitura 
Municipal de Manaus. 
5. DO PRAZO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. 
5.1. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE 
CREDENCIAMENTO deverão ser entregues, no prazo máximo de 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, contados da data de publicação do presente 
Edital no Diário Oficial do Município, em 01 (um) envelope lacrado, à 
Secretaria Municipal de Comunicação - SEMCOM, no horário de 08:00 
às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas (horário local), contendo em 
sua parte externa frontal: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SEMCOM 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 – SEMCOM 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

Razão Social e CNPJ 
 

5.2. Os Documentos de Habilitação e a Proposta de Credenciamento 
deverão ser apresentados obedecendo ao horário estabelecido no item 
5.1 deste Edital. 
5.3. Os documentos deverão ser apresentados em envelope lacrado, em 01 
(uma) via cada, completa, contendo os documentos relativos à habilitação e 
proposta de credenciamento conforme estabelecido neste Edital. 
5.4. Para garantir a integridade dos Documentos apresentados – 
relativos à habilitação e proposta de credenciamento - recomenda-se 
que estes contenham índices (com a relação abreviada dos documentos 
apresentados), folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou 
logomarca da Instituição interessada, além da rubrica ou assinatura de 
seu representante legal em todas as folhas. 
5.5. Os documentos relativos à habilitação e proposta de credenciamento, 
bem como toda e qualquer documentação impressa encaminhada pelas 
interessadas, serão apresentados em língua portuguesa. 
6. DA PRIMEIRA FASE DO CREDENCIAMENTO: DOS DOCUMENTOS.    
6.1. As entidades desportivas de futebol profissional participantes do 
Campeonato Brasileiro – Edição 2021, para se credenciarem, deverão 
apresentar os documentos relativos a HABILITAÇÃO e PROPOSTA, na 
disposição indicada no item 7. 
7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
7.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
7.1.1. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada da documentação 
de prova da diretoria em exercício. 
7.1.2. Os documentos indicados no item 7.1.1. deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
7.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) e Inscrição Estadual ou Inscrição Municipal; 
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva 
com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
7.2.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), por meio da apresentação da apresentação de 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF em validade; 
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede da Instituição interessada, em validade, mediante 
apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) 
de tributos, expedida no local do domicílio ou da sede da interessada; 
7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhista emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Lei nº 12.440, de 
07 de julho de 2011) podendo a Comissão julgadora consultar 
novamente o site do TST para verificar a veracidade; 

7.2.6. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social 
(INSS), mediante a apresentação de CND – Certidão Negativa de Débito 
(ou positiva com efeitos de negativa). 
7.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeito de negativa), de acordo com 
a Lei Federal 12.440/2011; 
7.2.8. No caso de a Instituição gozar das prerrogativas da imunidade 
e/ou isenção tributária, faz-se necessária a respectiva comprovação 
junto aos órgãos competentes nas esferas federal, estadual e municipal. 
8. DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO.  
8.1. Recomenda-se que a Proposta de Credenciamento seja carimbada 
com a razão social da entidade esportiva, impressa, em 01 (uma) via, em 
papel com o timbre da entidade desportiva em língua portuguesa, com 
clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada na 
última folha e rubricada nas demais. 
8.2. A proposta será firme e precisa, sendo vedada a utilização de 
qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou subjetivo que possa, 
ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os 
interessados ou induzir o julgamento a ter mais de um resultado.  
8.3. A proposta de credenciamento, consistente em Plano de Trabalho 
da entidade de desporto profissional, deverá conter no mínimo e ser 
apresentada, nos moldes abaixo especificados:  
8.3.1. Menção da Série do Campeonato Brasileiro – Edição 2021 que a 
entidade está participando; 
8.3.2. Duração da competição, compreendidas as fases classificatórias e 
finais, se houver; 
8.3.3. Número de partidas disputadas dentro de casa e fora de casa, 
compreendidas as fases classificatórias e finais, contadas a partir da 
data da publicação do Edital.  
9. DO EXAME DOS DOCUMENTOS E DO CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO. 
9.1. Os documentos apresentados pelos interessados serão examinados 
pela Secretaria Municipal de Comunicação - SEMCOM, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias; 
9.2. Serão consideradas credenciadas as Instituições interessadas que 
atenderem a todas as exigências contidas neste Regulamento, devendo 
ser adjudicado e homologado o resultado do credenciamento pelas 
autoridades competentes.  
9.3. Não será considerada credenciada, para os efeitos deste 
Regulamento, a entidade que deixar de apresentar a documentação 
solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer 
exigência contida neste Instrumento. 
10. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO. 
10.1. Decairá do direito de impugnar e pedir esclarecimento à Secretaria 
Municipal de Comunicação - SEMCOM, quanto aos termos deste Edital, 
a interessada que não o fizer até 02 (dois) dias úteis anterior à abertura 
do envelope contendo a documentação relativa a habilitação e a 
proposta de credenciamento, hipótese em que tal 
Impugnação/Esclarecimento se houver, não terá efeito de recurso.  
10.2. Qualquer cidadão tem legitimidade para impugnar este Edital, 
desde que o faça fundamentadamente e protocole o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis anteriores à data para abertura da sessão pública. 
 

10.3. Os pedidos de esclarecimento e/ou impugnação aos termos do edital 
devem ser encaminhados tempestiva e preferencialmente ao endereço 
desta SEMCOM, localizado no 1º andar do prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Manaus/AM, situado na Av. Brasil, n. 2971, Compensa II – 
CEP 69036-110, telefone (092) 3625-6836 até às 17h (horário local). 
 

10.4. Os pedidos de esclarecimento e impugnação aos termos do edital 
encaminhados tempestivamente pelo interessado não o impedirá de 
participar do processo até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 

10.5. As modificações no edital serão divulgadas pela mesma forma que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas nem tampouco a apresentação dos 
documentos de habilitação.  
 

11. DOS RECURSOS. 
[ 

11.1. Da decisão do resultado da primeira fase do credenciamento cabe 
recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, perante à Secretaria Municipal 
de Comunicação - SEMCOM, contados da data de publicação do 
resultado da primeira etapa no Diário Oficial do Município, que poderá 
reconsiderar sua decisão. 
 

11.1.1. A SEMCOM julgará os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da data do protocolo na SEMCOM ou data que foi encaminhado 
ao endereço eletrônico gabinete.semcom@pmm.am.gov.br. 
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11.2. Todas as demais interessadas serão comunicadas sobre a 
interposição de recurso através de simples comunicado, para usarem de 
sua faculdade de impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos 
termos do § 3o do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
11.2.1. Excepcionalmente, quando frustradas as tentativas de comunicação 
de interposição mencionadas no item acima, a mesma se dará por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM. 
11.3. Os recursos das decisões proferidas no presente procedimento de 
credenciamento serão processados e julgados na forma prevista no art. 
109 da Lei n. 8.666/1993. 
11.4. O resultado da primeira etapa do credenciamento será publicado 
no Diário Oficial do Munícipio de Manaus/AM. 
12. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE PATROCÍNIO.  
12.1. Depois de homologado o resultado deste Credenciamento, os 
representantes legais das entidades desportivas de futebol profissional, 
participantes do Campeonato Brasileiro – Edição 2021 serão 
convocados para assinatura do Termo de Contrato de Patrocínio, ou 
simplesmente Temo de Patrocínio (ANEXO III), pela SEMCOM dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital e na 
legislação pertinente. 
12.2. DA VIGÊNCIA O prazo de vigência do patrocínio será atrelado ao 
exercício financeiro de 2021.  
12.2.1. O prazo de vigência estabelecido no item anterior é 
IMPRORROGÁVEL.  
12.2.2. A concessão do repasse financeiro para a realização das ações 
de publicidade institucional será feita ainda que o clube seja eliminado 
antes do término do Campeonato Brasileiro – Edição 2021, obedecendo 
o exercício financeiro vigente. 
13. DAS OBRIGAÇÕES. 
13.1. É dever do responsável pelo por cumprir fielmente o disposto no 
Termo de Concessão de Patrocínio e realizar todas as atividades nas 
formas e condições em que foram selecionadas. 
13.2. É obrigatória a inserção da logomarca da Prefeitura Municipal de 
Manaus – PMM nas peças promocionais, bem como menção ao apoio 
recebido em entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis ao 
beneficiado. As logomarcas serão disponibilizadas a todos os contemplados 
por meio de e-mail ou outro meio na forma a ser definida pela SEMCOM. 
13.3. As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal. 
13.4. As peças gráficas, bem como os spots de rádio e tv, se houver, 
além do uso da marca da Prefeitura Municipal de Manaus - PMM, 
deverão obedecer às medidas adotadas pela SEMCOM. 
13.5. Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os 
materiais de divulgação do plano de trabalho à aprovação da SEMCOM 
13.6. É obrigatória a participação do proponente contemplado em pelo 
menos três (03) ações da publicidade institucional da Prefeitura de 
Manaus, a ser definida pela SEMCOM. 
13.7. Ficam sob a responsabilidade dos contemplados todos os contratos, 
os custos, os direitos autorais, de imagem, encargos e demais despesas 
operacionais, não cabendo à SEMCOM nenhum custo adicional. 
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 

14.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste 
credenciamento correrão à conta dos recursos orçamentários próprios 
da Secretaria Municipal de Comunicação – SEMCOM. 
 

14.2. A SEMCOM deverá empenhar o valor correspondente à contratação 
na natureza de despesa 339039, Fonte de Recurso 01000000, Programa 
de Trabalho 04131007122620000, Unidade Orçamentária 19101, Evento 
200084, Nota de Dotação n. 2021ND00344, no valor de R$ 1.300.000,00 
(um milhão e trezentos mil reais). 
 

15. DO VALOR DO PATROCINIO. 
 

15.1. Os valores a serem repassados as entidades desportivas de 
futebol profissional situadas no Município de Manaus/AM, participantes 
do Campeonato Brasileiro – Edição 2021, são estipulados de acordo 
com o grau de hierárquico de importância, complexidade e visibilidade 
da competição que estiverem disputando, será estabelecido, a saber:   
 

a) Campeonato Brasileiro Série C - independente da divisão disputada 
no Campeonato Amazonense – valor único R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) e 
 

b) Campeonato Brasileiro Série D - independente da divisão disputada 
no Campeonato Amazonense - valor único R$ 300.00,00 (trezentos mil 
reais). 
 

15.1.1. Os valores mencionados serão repassados aos clubes no 
decorrer na realização dos campeonatos e em até 30 (trinta) dias a partir 

da data de assinatura do Termo de Patrocínio, ainda que o clube seja 
eliminado antes do término do campeonato. 
15.2. Os Clubes ficarão obrigados a prestar contas dos repasses feitos 
pelo Município e será realizada em dois momentos, o primeiro em 60 
(sessenta) dias após a data de assinatura do Termo de Patrocínio e, o 
segundo em 30 (trinta) dias após a data de encerramento do campeonato 
disputado, e se referirá sempre às receitas e despesas obtidas a cada 
período anterior ao indicado para as respectivas prestações. 
15.3. O pagamento do patrocínio descrito na cláusula anterior será 
realizado mediante depósito na conta corrente sob nº XXXXXX, na 
Agência XXXXX do Banco XXXX, que tem como Titular a entidade 
esportiva participante da respectiva competição. 
15.4. A concessão dos recursos financeiros está condicionada à 
comprovação de regularidade dos clubes beneficiados quanto à sua 
constituição, representação, registros junto à Federação Amazonense de 
Futebol e Confederação Brasileira de Futebol, bem como perante os 
órgãos fiscais e entidades federais, estaduais e municipais. 
15.5. Os Clubes se obrigam a proceder abertura de conta bancária 
específica para movimentação exclusiva dos recursos repassados por 
conta deste contrato de patrocínio. 
15.6. A liberação de recursos na conta bancária específica terá como 
objetivo viabilizar o monitoramento, bem como a fiscalização de sua 
utilização para os fins a que se destinam, de forma a evidenciar a 
respectiva movimentação financeira, cuja demonstração é indispensável 
no procedimento de prestação de contas da aplicação dos recursos 
financeiros disponibilizados pelo Município. 
16. DO DESCREDENCIAMENTO - FASE CONTRATUAL. 
16.1. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o 
credenciamento da pessoa jurídica contratada que deixar de satisfazer 
às exigências estabelecidas neste Edital ou no Instrumento Contratual. 
16.2. A pessoa jurídica contratada será responsável, em qualquer época, 
pela fidelidade e pela legitimidade das informações constantes dos 
documentos apresentados, podendo ser descredenciado, caso se verifique 
alguma irregularidade na documentação ou nas informações apresentadas. 
16.3. Durante a vigência do Termo de Contrato de Patrocínio, o 
órgão/entidade gerenciador ou o responsável, poderá convocar o(s) 
credenciado(s) contratado(s), a apresentar documentação com o fim de 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 
O prazo para apresentação da referida documentação deverá ser 
explicitado na comunicação efetuada pelo órgão/entidade contratante. 
16.4. O credenciado contratado que não apresentar a documentação 
solicitada, no prazo estipulado, poderá ser descredenciado, após 
processo administrativo, em que lhe seja assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
16.5. O credenciado contratado poderá solicitar o seu descredenciamento 
a qualquer tempo, mediante o envio de solicitação escrita ao 
órgão/entidade gerenciador, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
16.6. Solicitação de descredenciamento não exime o credenciado 
contratado do cumprimento de eventuais obrigações assumidas em 
contrato firmado anteriormente, até a data de seu efetivo cumprimento. 
16.7. Na ocorrência de descredenciamento do(s) contratado(s), poderão 
ser rescindidos os contratos em vigência, por acordo entre as partes ou 
unilateralmente pela Administração, nas hipóteses previstas no artigo 78 
da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 
17. DA CONTRAPARTIDA. 
 

17.1. É condição essencial e obrigatória, para que os clubes possam 
receber os valores constantes no art. 15, que: 
 

I - tenham e mantenham em atividade suas divisões de base, de maneira 
a dar continuidade aos projetos sociais desportivos do Município de 
Manaus; 
 

II - destinem 5% (cinco por cento) do valor recebido às suas divisões de 
base; 
 

III - disponibilizem profissionais qualificados, no mínimo uma vez por 
mês, para ministrar palestras sobre técnicas motivacionais e regras 
esportivas em geral, preparando atletas e professores dos projetos 
sociais esportivos deste Município a ingressarem na carreira profissional; 
 

VI - utilizem os recursos recebidos exclusivamente em conformidade 
com o Plano de Trabalho;  
 

V - arquem com todos e quaisquer ônus de natureza trabalhista, 
previdenciária, social, fiscal e extraordinários, que por ventura advirem 
em decorrência de sua participação na competição mencionada no art. 
1º desta Lei; 
 

IX - façam estampar na parte da frente das camisas de jogos oficiais e 
de treinos o brasão e o nome da Prefeitura de Manaus, em suas cores 
oficiais; 
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X - abstenham-se de realizar os jogos em que possuam o chamado 
"mando de campo" fora do Município de Manaus sem anuência prévia da 
Prefeitura, sob pena de suspensão imediata dos repasses realizados e 
XI - fixem no campo em que realizar os jogos na cidade seis placas com 
o logotipo da Prefeitura, veiculando as ações sociais do Poder Público, 
medindo 5m x 1m, sendo quatro em frente à linha divisória do campo e 
paralelas ao alambrado - duas de cada lado do campo - e duas atrás de 
cada gol, com a mesma finalidade divulgatória. 
18.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
18.1. O PRAZO DE VALIDADE DO PRESENTE EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO SERÁ DE 05 (CINCO) MESES, contados da 
publicação do Edital no Diário Oficial do Município. Quando a SEMCOM 
tomar conhecimento de fatos que possam caracterizar irregularidade ou 
incorreções, adotará as providências cabíveis e deliberará sobre o 
assunto. 
18.2. A SEMCOM poderá revogar o credenciamento, por interesse da 
Administração Pública Municipal, ou anular, em caso de ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros interessados, podendo ainda 
rever e alterar os critérios e procedimentos de contratação estabelecidos 
neste Edital e outros atos normativos. 
18.3. Compete também ao Secretário Municipal de Comunicação 
revogar o credenciamento por razões de interesse público derivado de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade decorrente 
de ato praticado no âmbito da SEMCOM, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem prejuízo da 
possibilidade de novo exame, por parte da autoridade competente para 
homologar o resultado do credenciamento.  
18.4. A participação nesta seleção implica aceitação integral e 
irretratável das normas deste Edital, bem como observância dos 
preceitos legais e regulamentares que o regem. 
18.5. Este edital e seus anexos poderão ser examinados sem ônus por 
qualquer particular. O Edital será disponibilizado no Diário Oficial do 
Município de Manaus. 
18.6. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições 
constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com 
base outras leis, que se prestem a suprir eventuais lacunas, inclusive em 
Resoluções e Instruções Normativas aplicáveis ao assunto em espécie e 
ainda pelas disposições que as complementarem, alterarem ou 
regulamentarem, cujas normas, desde já se entendem como integrantes 
do presente Edital. 
18.7. É facultada à SEMCOM, em qualquer fase do procedimento de 
credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente nos 
documentos de habilitação e proposta. 

 
Manaus/AM, 05 de agosto de 2021 

 

 
 

ANEXO I 
 

CARTA DE HABILITAÇÃO 
 

Ref. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 – SEMCOM 

 
Prezado Secretário Municipal de Comunicação, pelo presente 
designamos o Sr (a). ___, portador da cédula de identidade RG de n. 
____ e CPF de n. ____, como representante credenciado, podendo 
responder por esta entidade junto a essa Secretaria, em tudo que se 
fizer necessário durante os trabalhos, para fins de participação no 
chamamento em epígrafe. 
 
 

Manaus, _/_/2021 
 

Assinatura do responsável pela entidade 

 
Assinatura do representante credenciado. 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
Ref. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 – SEMCOM 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que a entidade ______, inscrita no 
CNPJ/MJ n. ____, localizada na ____, na data de apresentação da 
proposta que não está cumprindo pena de suspensão temporária, nem 
impedida de contratar com a Administração Pública, tampouco apenada 
com declaração de inidoneidade. 

 
Manaus, __/__/2021 

 
Representante legal 

A declaração deverá ser impressa em papel timbrado da entidade, com 
os dados do endereço e do CNPJ. 

 
ANEXO III 

 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE 
PATROCÍNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA DE MANAUS POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – 
SEMCOM E XXXXXXX, na forma abaixo. 

 
O Município de Manaus/AM, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Comunicação – SEMCOM, com sede na Avenida Brasil, n. 2971, Bairro 
Compensa III, CEP 69.036-110, CNPJ/MF sob o n. XXXX, neste ato 
representada por seu titular, o Sr. XXXXXX, Secretário Municipal de 
Comunicação, nomeado para o cargo no Decreto publicado na página XX, 
Edição XXXX no DOM XXXX, e XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF n. 
XXXXXXX e Inscrição Municipal n. XXXXXXX, com sede nesta cidade na 
XXXXXXXX, doravante denominada PATROCINADOR e de outro lado 
XXXXXXXX, por seu representante legal, XXXXXXXXX residente e 
domiciliado na XXXXXXXXX, na Cidade de Manaus/AM, CEP XXXXXXX, 
inscrito no CPF/MF n. XXXXXXX e portador da Cédula de Identidade n. 
XXXXXXX, de acordo com os poderes outorgados no Contrato Social, 
doravante denominada PATROCINADO, tem entre si ajustado o presente 
Termo de Contrato de Patrocínio n. XX/2021 que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições descritas no presente.  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a concessão de patrocínio às 
entidades desportivas de futebol profissional situadas no Município de 
Manaus/AM, participantes do Campeonato Brasileiro – Edição 2021, com 
a condição de realização de publicidade institucional da Prefeitura 
Municipal de Manaus, na forma definida no Edital de Credenciamento nº 
01/2021 – SEMCOM, de acordo com o plano de trabalho apresentado 
pela entidade credenciada e da legislação vigente que rege a matéria. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO PATROCINADOR. 
2.1 - O PATROCINADOR se obriga a patrocinar o PATROCINADO 
durante a realização do evento determinado na cláusula 1ª deste 
contrato, nos nas condições definidas no Edital de Credenciamento nº 
01/2021 – SEMCOM. 
2.2 – O PATROCINADOR deverá fornecer sua logomarca, para a 
utilização pelo PATROCINADO, conforme determinado na cláusula 2.1, 
no prazo de 01 (um) dia, após a assinatura do presente contrato.  
2.3 – O PATROCINADOR não será responsável por qualquer tipo de 
acontecimento que ocorra durante o evento, por culpa ou não do 
PATROCINADO, que venha a atingi-lo ou que seja causado por ele a 
terceiros.  
2.4. Fornecer e colocar à disposição do PATROCINADO todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execução do 
patrocínio; 
2.5. Notificar, formal e tempestivamente, o PATROCINADO sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento deste contrato. 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO PATROCINADO. 
3.1 - O PATROCINADO se obriga a utilizar a logomarca da Prefeitura de 
Manaus durante a sua participação no evento, bem como, em quaisquer 
veiculações de sua imagem, referentes ao evento, independente da 
mídia utilizada para veiculação.  
3.2 - O PATROCINADO será o único e exclusivo responsável pelas 
obrigações cíveis, trabalhistas, criminais e quaisquer outras surgidas em 
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razão da sua participação no evento desportivo para o qual tenha 
recebido patrocínio, de acordo com o descrito na Cláusula 1ª do 
presente Contrato. 
3.4. Prestar esclarecimentos ao PATROCINADOR sobre eventuais atos 
ou fatos desabonadores noticiados que envolvam o PATROCINADO, 
independentemente de solicitação. 
3.5. Não caucionar ou utilizar o presente termo de contrato como 
garantia para qualquer operação financeira. 
3.6. Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais 
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa, bem assim, quando for o caso, a 
legislação estrangeira com relação a trabalhos realizados ou distribuídos 
no exterior. 
3.7. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus 
empregados e, quando for o caso, com relação aos empregados de 
fornecedores de bens e de serviços especializados contratados. 
3.8. Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto deste termo de contrato, bem como as 
contribuições devidas à Previdência Social, os encargos trabalhistas, 
prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham 
a ser criados e exigidos pelos Poderes Públicos e outras despesas que 
se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado. 
3.9. Apresentar, quando solicitado pelo PATROCINADOR, a 
comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e 
obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais. 
3.10. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, 
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por 
culpa, dolo ou omissão de seus empregados, prepostos ou contratados, 
bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações administrativas ou judiciais que lhe venham a ser atribuídas por 
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
3.11. Responder por qualquer ação administrativa ou judicial movida por 
terceiros com base na legislação de proteção à propriedade intelectual, 
direitos de propriedade ou direitos autorais, relacionadas com os 
serviços objeto deste contrato. 
3.12. Adotar, na execução do objeto do presente Termo de Patrocínio, 
boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, 
de redução de desperdícios e de redução da poluição, conforme 
disposto no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislação 
pertinente. 
3.13. Cumprir toda a legislação pertinente à matéria, nos termos do que 
consta no item 2.1 do Edital. 
CLÁSULA QUARTA - DAS LOGOMARCAS.  
4.1 - A logomarca do PATROCINADOR será utilizada pelo 
PATROCINADO, durante todo o período da duração do patrocínio em 
quaisquer condições. 
4.2 - Não haverá exclusividade da logomarca do PATROCINADOR, 
sendo permitida a exibição da logomarca de outros patrocinadores, em 
tamanho proporcional a sua participação.  
 

CLÁSULA QUINTA – DO PATROCINIO. 
 

5.1 - O PATROCINADOR destinará o valor de R$ xxxx,xx (xxxxxxxxxx) 
ao PATROCINADO para o fim de patrocinar a participação no evento 
desportivo, conforme descrito no Edital de Credenciamento nº 01/2021 - 
SEMCOM. 
 

5.2 - O pagamento do patrocínio descrito na cláusula anterior será 
realizado mediante depósito na conta corrente sob nº XXXXXX, na 
Agência XXXXX do Banco XXXX, que tem como Titular o 
PATROCINADO. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRAPARTIDA. 
 É condição essencial e obrigatória, para que os clubes possam receber 
os valores constantes no art. 15 do Edital de Credenciamento – 
SEMCOM/2021, que: 
 

I - tenham e mantenham em atividade suas divisões de base, de maneira 
a dar continuidade aos projetos sociais desportivos do Município de 
Manaus; 
II - destinem 5% (cinco por cento) do valor recebido às suas divisões de 
base; 
III - disponibilizem profissionais qualificados, no mínimo uma vez por 
mês, para ministrar palestras sobre técnicas motivacionais e regras 
esportivas em geral, preparando atletas e professores dos projetos 
sociais esportivos deste Município a ingressarem na carreira profissional; 
VI - utilizem os recursos recebidos exclusivamente em conformidade 
com o Plano de Trabalho;  
V - arquem com todos e quaisquer ônus de natureza trabalhista, 
previdenciária, social, fiscal e extraordinários, que por ventura advirem 

em decorrência de sua participação na competição mencionada no art. 
1º desta Lei; 
IX - façam estampar na parte da frente das camisas de jogos oficiais e 
de treinos o brasão e o nome da Prefeitura de Manaus, em suas cores 
oficiais; 
X - abstenham-se de realizar os jogos em que possuam o chamado 
"mando de campo" fora do Município de Manaus sem anuência prévia da 
Prefeitura, sob pena de suspensão imediata dos repasses realizados; 
XI - fixem no campo em que realizar os jogos na cidade seis placas com 
o logotipo da Prefeitura, veiculando as ações sociais do Poder Público, 
medindo 5m x 1m, sendo quatro em frente à linha divisória do campo e 
paralelas ao alambrado - duas de cada lado do campo - e duas atrás de 
cada gol, com a mesma finalidade divulgatória; 
CLAUSULA SETIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
7.1 - O PATROCINADO se compromete a prestar contas aos 
PATROCINADOR de todas as despesas obtidas para participação no 
evento esportivo conforme descrito na Cláusula 1ª deste Contrato.  
7.2 - A prestação de contas deverá ser acompanhada dos respectivos 
recibos e notas fiscais. 
7.3 - A prestação de contas será realizada em dois momentos, o primeiro 
em 60 (sessenta) dias após a data de assinatura do Termo de Patrocínio 
e em 30 (trinta) dias após a data de encerramento do campeonato 
disputado, e se referirá sempre às receitas e despesas obtidas a cada 
período anterior ao indicado para as respectivas prestações. 
7.4 - É vedada a prestação parcial de contas, devendo o 
PATROCINADO demonstrar todos os gastos relativos ao período de 
referência, ou seja, ao período objeto da prestação. 
CLAUSULA OITAVA - DA APLICAÇÃO FINANCEIRA. 
8.1 - Ao PATROCINADO é expressamente vedado qualquer tipo de 
aplicação financeira do valor que lhe for dado pelo PATROCINADOR, a 
título de patrocínio. 
CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO. 
9.1 -  O presente contrato será rescindo caso uma das partes descumpra 
o pactuado nas cláusulas deste instrumento nos termos do previsto na 
Lei Federal n. 8666/1993.      
9.2 - Com a rescisão do contrato, motivada por qualquer das partes, 
ficará o PATROCINADO desobrigado da utilização da logomarca do 
PATROCINADOR, bem como este de prestar o patrocínio mensal fixado. 
CLAUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO. 
10.1. O Patrocinado obriga-se a promover, às suas expensas, a 
publicação, em Extrato, do presente contrato, no prazo de 20 (vinte) 
dias, contados do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, no Diário Oficial do Município. 
10.2. As questões decorrentes da execução deste contrato que não 
puderem ser dirimidas administrativamente serão processadas e 
julgadas no foro da Comarca de Manaus/AM. 
 
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 
(duas) vias. 

 
Manaus/AM, ............. de .................... de 20..... 

 
 

______________________ 
Patrocinador 

 
_______________________ 

Patrocinado 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2020-DEPAD/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICA a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
BANCÁRIAS Nº 001/2020-DEPAD/SEMEF, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme o Item 3 do Edital. 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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As Inscrições serão realizadas por intermédio da Comissão 
Especial de Credenciamento Bancário e a Cópia do Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia 
da Informação, situada na Avenida Brasil, 2971 – Compensa, Manaus 
AM, CEP 69036-110, no Departamento de Administração - DEPAD ou 
solicitados pelos e-mails: paulojunior@pmm.am.gov.br ou 
compras.semef@pmm.am.gov.br ou ainda pelo telefone (92) 3625-7151. 

 
A documentação para o Credenciamento deverá ser 

entregue na Sede da Secretaria, aos cuidados da Comissão Especial de 
Credenciamento Bancário, no endereço acima, a partir da data de 
publicação deste Aviso de Prorrogação de Credenciamento, no horário 
das 9h às 15h, pelo período de vigência do Edital. 

 
As dúvidas quanto ao procedimento de credenciamento 

poderão ser dirimidas pela Comissão Especial de Credenciamento. 
 

Manaus, 4 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 299/2021-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO que cabe à SEMAD, nos termos do 

disposto nos artigos 58 – inciso III, 67 e 73 e seus respectivos 
parágrafos da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Administração; 

 
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: 
 

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

 
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais 

Contratuais são: 
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMAD; 

II – Verificar se a entrega dos 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 a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 015/2020, 
celebrado entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, que tem como 

objeto a Contratação de produtos e serviços por meio de Pacotes e 
Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições 
Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que 
permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos 
CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, 
composta pelos servidores abaixo relacionados: 
 

Servidor (a) 
 
GESTOR DO CONTRATO 
Sônia Maria Bezerra Lira – Matrícula 113.914-2D 
 
FISCAIS DO CONTRATO 
Célia da Silva Rodrigues – Matrícula 121.899-9B 
Dircelândia Mafra Ramos Lima – Matrícula 086.774-8D 
Fabíola Pimentel Dias – Matrícula 102.787-5C 
 
FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 
Maria Gabriela Lopes Alves – Matrícula n.º 137.633-0A 
 
 

II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta 
Portaria praticados a contar de 1º.7.2021. 

 
III – CESSAR os efeitos da Portaria nº 009/2021-SEMAD, 

publicada no DOM Edição nº 5.011, de 18.01.2021. 
 

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

Manaus, 03 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 300/2021-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus,  

 
CONSIDERANDO que cabe à SEMAD, nos termos do 

disposto nos artigos 58 – inciso III, 67 e 73 e seus respectivos 
parágrafos da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Administração; 

 
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: 
– Coordenar e comandar o processo de fiscalização da 

execução contratual; 
 
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais 

Contratuais são: 
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMAD; 

II – Verificar se a entrega dos 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 a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2016, celebrado 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a Empresa Telemar 
Norte Leste S/A, Oi S/A e Oi Móvel S/A, que tem como objeto a Prestação 
dos serviços telefônico fixo comutado e serviço móvel pessoal com solução 
integrada de telefonia fixa e móvel (ligações intra grupo a custo zero), por 
meio de centrais telefônicas físicas ou virtuais, serviços especiais de utilidade 
pública 0800 e tri dígito, serviço de internet móvel 3G e 4G e serviço de 
internet banda larga, com fornecimento de aparelhos smartphones 3G e 4G, 
e modens 3G e 4G, composta pelos servidores abaixo relacionados: 
 

Servidor (a) 
 
GESTOR DO CONTRATO 
Maísa Brito de Aquino – Matrícula 118.783-0A  
 
FISCAIS DO CONTRATO 
Sônia Maria Bezerra Lira – Matrícula 113.914-2D 
Thalita Ramos de Souza Neves – Matrícula 118.144-0A  
Katiane Vicente Rodrigues – Matrícula 116.620-4C 
 
FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 
Maria Gabriela Lopes Alves – Matrícula 137.633-0A 
 
 

II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta 
Portaria praticados a contar de 1º.7.2021. 

 
III – CESSAR os efeitos da Portaria nº 196/2017-SEMAD, 

publicada no DOM Edição nº 4.112, de 26.04.2017. 
 

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

Manaus, 03 de agosto de 2021. 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 304/2021-SEMAD 
 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Memorando Nº 096/2021 – 

DPAT/SEMAD, de 21.07.2021; 
 
CONSIDERANDO o que mais consta do Documento 

SIGED n. 2021.16330.16362.9.015645, 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ANAURIZEM 
BAYMA FADUL OLIVEIRA, PA Assistente Administrativo A-VI-II 
matrícula 079.922-0 A, para responder, cumulativamente, pelo exercício 
de Função Gratificada, nomenclatura Chefe de Setor, simbologia FG-03,  
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no 
período de 14.07.2021 a 28.07.2021, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição a titular 
MARCIA NEVES LEITE, matrícula 080.065-1M afastada por motivo de 
licença médica. 
 

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

Manaus, 04 de agosto de 2021. 

 

PORTARIA Nº 305/2021-SEMAD 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta do Memorando 

nº 008/2021-ESPI/SEMAD, de 26.07.2021; 
 
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do 

Documento SIGED Nº 2021.16330.16340.9.015632, 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA DA 
CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, 
matrícula 069.315-4 E, para responder, cumulativamente, pelo exercício 
de Função Gratificada, nomenclatura Chefe de Setor, simbologia FG-02, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no 
período de 10.05.2021 a 15.11.2021, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição à titular 
RAMILLE CARNEIRO SANTOS SALERNO VIEIRA, matrícula 118.736-
8 A, afastada por motivo de licença médica. 
 

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

Manaus, 04 de agosto de 2021. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 393/2021-NTRAB/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 

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

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA, 
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega competência 
à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento – SUBGAP; 

 

CONSIDERANDO ainda, a autorização contida no 
Memorando nº 224/2021-NTRAB/SEMSA do Núcleo de Administração 
da Gestão do Trabalho, registrado no SIGED sob o nº  
2021.01637.01519.9.051451. 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR, a contar das datas especificadas, as servidoras 
abaixo da Função Especial que exerciam na Estratégia de Saúde da 
Família, retornando ao subsídio conforme Anexo II, da Tabela Financeira 
dos Servidores Públicos de Saúde da Lei nº 1.222 e Especialista em 
Saúde Médico, da Lei nº 1.223 de 26 de março de 2008. 
 

Designada pela Portaria nº 334/2020-GABIN/SEMSA de 20/7/2020. 
Nome Cargo Matrícula Excluir da A contar 

de 
ANDREZZA FIGUEIREDO 

DA SILVA 
AS-Auxiliar em 
Saúde Bucal 128.173-9A 

UBS Sálvio 
Belota 17/7/2021 

 

Designada pela Portaria nº 335/2008-GABIN/SEMSA de 12/5/2008. 
Nome Cargo Matrícula Excluir da 

A contar 
de 

HELLEN SIMONE 
FREITAS MELO 

ES-Enfermeiro em 
Saúde da Família 109.713-0A UBS S-22 21/7/2021 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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Designada pela Portaria nº 336/2008-GABIN/SEMSA de 12/5/2008. 
Nome Cargo Matrícula Excluir da A contar 

de 
GEORGINA DOS 

SANTOS MONTEIRO 
ES-Médico 

Clínico Geral 
065.565-1D UBS Frei Valério 1º/8/2021 

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

 
Manaus, 4 de agosto de 2021. 

                  
 
 

PORTARIA Nº 394/2021-NTRAB/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

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

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

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA, 

publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega competência 
à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento – SUBGAP; 

 
CONSIDERANDO ainda, a autorização contida no 

Memorando nº 224/2021-NTRAB/SEMSA do Núcleo de Administração 
da Gestão do Trabalho, registrado no SIGED sob o 
nº 2021.01637.01519.9.051451. 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR, a contar da data especificada, a servidora 
abaixo da Função Especial que exercia no Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência-SAMU, retornando ao subsídio conforme Anexo II, da 
Tabela Financeira dos Servidores Públicos de Saúde da Lei nº 1.222 de 
26 de março de 2008. 
 

Designada pela Portaria nº 956/2009-GABIN/SEMSA de 23/11/2009. 
Nome Cargo Matrícula Excluir da 

A contar 
de 

EDLENE BARROUSO 
DA SILVA 

AS-Técnico em 
Enfermagem 

116.958-0A SAMU 27/7/2021 

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

 
Manaus, 4 de agosto de 2021. 

                  
 
 
 

(*) PORTARIA Nº 386/2021–DELOG/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 

CONSIDERANDO o dispositivo no artigo 73, inciso II da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

CONSIDERANDO que compete ao Departamento de 
Logística a responsabilidade de receber, armazenar, distribuir e controlar 
os materiais de consumo (expediente, limpeza e impressos), materiais 
permanentes, produtos para a saúde (químico-cirúrgico, laboratorial e 
odontológico) e medicamentos adquiridos pela SEMSA, bem como os 

medicamentos/insumos estratégicos adquiridos e distribuídos pelo 
Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 5086, de 30 de abril de 2021, 
que delega competência à Subsecretaria de Gestão Administrativa e 
Planejamento – SUBGAP. 
 

RESOLVE: 
 

I - CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 274/2021-
DELOG/SEMSA, publicada no DOM nº 5113, de 7/6/2021, referente à 
designação de servidores responsáveis pelo recebimento dos itens 
mencionados no preâmbulo desta Portaria. 
 

II - DESIGNAR os servidores constantes no anexo desta 
portaria, para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, 
pertinentes aos medicamentos, produtos para saúde, insumos e 
materiais permanentes, bem como os medicamentos/insumos 
estratégicos adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Saúde a serem 
recebidos pelo Departamento de Logística da SEMSA. 
 

III - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 
(três) assinaturas dos servidores designados, para fins de atesto das 
Notas Fiscais. 
 

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

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

Manaus, 30 de julho de 2021. 

           
 
(*) Republicação da Portaria n° 386/2021, publicada no DOM n° 5153, de 2 de 
agosto de 2021, inserindo alterações na data. 
 

ANEXO 
 

ITEM FISCAIS MATRÍCULA CARGO 

Medicamentos 

Daniela Martine Santos 102.585-6D ES – Farmacêutico 
Júlio Cesar Carvalho Velloso 112.597-4A ES – Economista 
Ricardo Cardoso Militão 110.909-0A ES – Administrador 
Márcia de Andrade Rossy 107.765-1A ES – Farmacêutico 
Klinger do Nascimento Sobrinho 125.827-3A ES – Farmacêutico 
Charles Cipriano de Souza 110.607-4A ES – Farmacêutico 

Produtos para 
Saúde: 
Material 

Hospitalar/ 
Químico 
Cirúrgico 

Daniela Martine Santos 102.585-6D ES – Farmacêutico 
Júlio Cesar Carvalho Velloso 112.597-4A ES – Economista 
Ricardo Cardoso Militão 110.909-0A ES – Administrador 
Márcia de Andrade Rossy 107.765-1A ES – Farmacêutico 
Klinger do Nascimento Sobrinho 125.827-3A ES – Farmacêutico 
Araken César Amorim Cavalcanti 113.323-3B ES – Farmacêutico 

Produtos para 
Saúde: 

Laboratorial 

Daniela Martine Santos 102.585-6D ES – Farmacêutico 
Júlio Cesar Carvalho Velloso 112.597-4A ES – Economista 
Ricardo Cardoso Militão 110.909-0A ES – Administrador 
Márcia de Andrade Rossy 107.765-1A ES – Farmacêutico 
Renan Siqueira 130.508-5A ES – Farmacêutico 
Marisol de Souza Mota Ferreira 101.888-4C ES – Farmacêutico 

Produtos para 
Saúde: 

Odontológico 

Daniela Martine Santos 102.585-6D ES – Farmacêutico 
Júlio Cesar Carvalho Velloso 112.597-4A ES – Economista 
Ricardo Cardoso Militão 110.909-0A ES – Administrador 
Márcia de Andrade Rossy 107.765-1A ES – Farmacêutico 
Luciano Augusto de Avelar Francisco 116.998-0 A/B ES – Cirurgião Dentista 
Lay Taciana Barbosa da Silva 080.151-8J ES – Cirurgião Dentista 

Insumos 
em Geral 

Daniela Martine Santos 102.585-6D ES – Farmacêutico 
Júlio Cesar Carvalho Velloso 112.597-4A ES – Economista 
Ricardo Cardoso Militão 110.909-0A ES – Administrador 

Henry Jacinto Salvatierra Bueno 111.318-6A AS – Assistente em 
Administração 

Luciana Pereira da Rocha 090.086-9F AS – Digitador 

Ranieri Alan da Silva Oliveira 108.192-6A AS – Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Materiais 
Permanentes 

Raimundo Barreto Crispim 138.082-6A Cargo Comissionado 

Feliciano Amaral da Silva 075.174-0C ES – Administrador 
de Materiais 

Geórgia Novaes Cabral dos Anjos 128.949-7A 
ES – Cirurgião 

Dentista 

Hélio Paschoal de Souza Junior 115.363-3A 
ES – Cirurgião 

Dentista 

Rafael Campelo da Cunha 107.732-5A 
AS – Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Antônio de Souza Chagas 061.109-3B AS – Técnico em 
Administração 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0601/2021-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto 
datado de 06 de janeiro de 2021, 

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

junho de 2007, 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2021.18000.19332.0.011857 , 
 

RESOLVE: 
 

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

EXCLUIR FEM: 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA 

 
N SERVIDOR MATRÍCULA 

EXCLUIR A 
CONTAR DE PORTARIA 

1 CINTIA PATRICIA SANTAREM DE CARVALHO 094.739-3 A 21/07/2021 0394/19 

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

 
Manaus, 02 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0603/2021-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto 
datado de 06 de janeiro de 2021, 

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

junho de 2007, 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2021.18000.19118.0.012594, 
 

RESOLVE: 
 

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

CARGA DOBRADA 
 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A 
CONTAR DE 

PORTARIA 

1 MARIA EDIENE PINHEIRO SOARES 
RODRIGUES 

104.736-1 A 01/07/2021 0189/17 

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

Manaus, 03 de agosto de 2021. 
 

 

PORTARIA Nº 0606/2021-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
06 de janeiro de 2021, 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 

nº 2021.18000.19119.0.011111, em especial, o término do prazo contratual. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, em decorrência do término do prazo 
contratual, a contar de 29/03/2020, nos termos do inciso I, do artigo 13, 
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; a servidora RDA, MARIA 
AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA, matrícula 127.247-0 A, função  
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, admitida sob a égide do Direito 
Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 03 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0607/2021-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto 
datado de 06 de janeiro de 2021, 

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

junho de 2007; 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2021.18000.19118.0.012673, 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR o pagamento de FEM dos professores efetivos, 
investidos em Função Especial do Magistério, constantes das tabelas 
abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme datas especificadas. 
 

CARGA DOBRADA 
 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A 
CONTAR DE 

PORTARIA 

1 ABDINA CANTO MELO 125.819-2 B 20/07/2021 0212/2021 
2 ALBANA RAMOS CASTRO 123.555-9 A 16/07/2021 0151/2021 
3 DILENE SOARES MARTINS 112.781-0 A 06/07/2021 0353/2021 
4 EDSON OLIVEIRA MARTINS 135.618-6 A 19/07/2021 0210/2021 
5 JOSE WILSON MAIA 115.027-8 A 20/07/2021 0115/2021 
6 MAITE SILVA DA SILVA 097.297-5 B 16/07/2021 0217/2021 
7 MARIA ALICE BEZERRA BENEVIDES 117.768-0 A 28/07/2021 0145/2021 
8 PATRICIA LACERDA ROCHA 101.223-1 B 23/07/2021 0550/2021 
9 SANDRA BATISTA DA SILVA 130.761-4 A 15/07/2021 0145/2021 

 
LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS 

 
Nº SERVIDOR MATRÍCULA 

EXCLUIR A 
CONTAR DE PORTARIA 

1 ANDRE LUIZ CARDOSO FERREIRA 134.736-5 A 20/07/2021 
 

2 DANIELE SILVA MATTOS 135.107-9 A 20/07/2021 0861/2019 
3 DOUGLAS GONCALVES VILHENA 133.943-5 B 06/07/2021 0054/2021 
4 ELISABETH FERREIRA DA CUNHA 106.122-4 A 17/06/2021 0579/17 
5 ROSA MARIA FRANCA CARDOSO 074.996-6 E 20/07/2021 0220/2021 

 
LOCALIDADE ESPECIAL 40 HORAS 

 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A 
CONTAR DE 

PORTARIA 

1 ROSA MARIA FRANCA CARDOSO 074.996-6 F 20/07/2021 0220/2021 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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LOCALIDADE ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA 
 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA 
EXCLUIR A 
CONTAR DE PORTARIA 

1 NARA DA ROCHA MARINHO 133.775-0 A 07/07/2021 0085/2021 

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

 
Manaus, 03 de agosto de 2021. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0609/2021-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto 
datado de 06 de janeiro de 2021, 

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

junho de 2007; 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2021.18000.19118.0.012752. 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR o pagamento de FEM dos professores  
efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes  
das tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme datas 
especificadas 
 

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

Manaus, 04 de agosto de 2021. 
 

 
 
 

EXCLUIR FEM: 
CARGA DOBRADA 

 
Nº SERVIDOR MATRÍCULA 

EXCLUIR A 
CONTAR DE PORTARIA 

1 ANA CLAUDIA GUEDES DE ANDRADE 091.147-0 D 30/07/2021 0092/2021 
2 ANDREIA PESSOA DE OLIVEIRA 130.773-8 A 26/07/2021 0093/2021 
3 ELKE SOLANGE SOUZA DE ALMEIDA 109.052-6 A 21/07/2021 0085/2021 
4 LUCIANA VIEIRA DA SILVA 118.364-8 C 22/06/2021 0145/2021 
5 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES PINHEIRO 078.568-7 B 26/07/2021 0093/2021 

 
EDUCAÇÃO ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA 

 
Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A 

CONTAR DE 
PORTARIA 

1 LUCIANA VIEIRA DA SILVA 118.364-8 C 22/06/2021 0145/2021 
2 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES PINHEIRO 078.568-7 B 26/07/2021 0093/2021 

 
LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS 

 
Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A 

CONTAR DE 
PORTARIA 

1 JHONATHA DOS SANTOS LOPES 122.239-2 A 01/08/2021 0025/2016 
2 ODILEA DE SOUZA MARQUES 072.157-3 B 01/08/2021 0245/2018 

LOCALIDADE ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA 
 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA 
EXCLUIR A 
CONTAR DE PORTARIA 

1 ODILEA DE SOUZA MARQUES 072.157-3 B 01/08/2021 0085/2021 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO a adjudicação proferida pelo Pregoeiro 

referente ao Pregão Eletrônico nº 121/2021-CML/PM, fls. 240/242v; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº. 01/2013 – CPM/PGM, 

que editou a súmula administrativa nº 6, que trata da Análise de 
Processo Licitatório; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº  

2021/4114/4208/00004; 
 
CONSIDERANDO, o teor do Relatório Final, exarado pela 

Diretoria Jurídica - DJCML/PM, datado de 28/07/2021, às fls. 245/245v, 
com manifestação favorável à regularidade do certame. 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 

pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo Pregoeiro 
referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2021 - 
CML/PM, para Aquisição de Rabetas e Motor de popa de 90HP para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
na zona ribeirinha, conforme detalhamento, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência”, tendo como vencedoras as 
empresas TVLAR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. - item 2 - valor R$  
66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e a empresa INDRA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E MOTORES LTDA – item 1 - valor R$ 548.000,00 
(quinhentos e quarenta e oito mil reais), totalizando os itens adjudicados, o 
valor de R$ 614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais); 
 

II – DETERMINAR ao setor competente a emissão da nota 
de empenho e a convocação das proponentes vencedoras para 
assinatura de Contrato, nos termos da lei; 
 

III – Ao Departamento Administrativo e Financeiro para as 
providências pertinentes; 
 

IV – Publique-se no Diário Oficial do Município. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2021. 
 

                  
 
 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 030/2021, celebrado em 
14/06/2021. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a Empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA 
INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA. 
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos 
de refrigeração (condicionadores de ar), por meio do Programa de Ações 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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Articuladas – PAR 2017-2020, conforme orientam as 
resoluções/CD/FNDE nº 29, de 20 de julho de 2007, resolução nº 14, de 
08 de julho de 2012 e Termo de Compromisso PAR nº 201803937-5, 
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
identificadas no Termo de Referência, conforme Pregão Eletrônico n° 
135/2020 – CML/PM e demais documentos constantes no Processo 
nº 2021.18000.18125.0.007396. 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 1.702,698,00 (um milhão, setecentos e dois mil, 
seiscentos e noventa e oito reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob nº 2021NE00982, datada de 
14/06/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
18101.12.361.0051.2118.0000.06240571.44905272, no valor de 
R$ 1.702,698,00 (um milhão, setecentos e dois mil, seiscentos e 
noventa e oito reais). 
6. PRAZO: O presente termo vigerá durante 12 meses, a contar da data 
de sua assinatura e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de 
todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa. 

 
 

Manaus, 14 de junho de 2021. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 024/2021, celebrado em 
30/06/2021. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a Empresa CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA 
EPP. 
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a aquisição de material de 
expediente (lápis de cor) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e suas Unidades Educacionais para o ano letivo 
de 2021, identificados no Termo de Referência, conforme o Memorando 
n° 083/2021-DESLOG/SEMED; Diagnostico da Necessidade; Relação 
de Material; Despacho Deplan; Nota de Dotação; Edital de Pregão 
Eletrônico nº 046/2021 CML/PM; Ata de Registro de Preços nº 021/2021 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD; Relatório CML/PM; Documentos da 
Empresa; Requisição de Compra; Nota de Empenho e demais 
documentos constantes no processo nº 2021.18000.19201.0.008832. 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 289.380,00 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e 
oitenta reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob nº 2021NE01125, datada de 
30/06/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361. 
0051.2118.0000.01010000.33903214, no valor de R$ 173.628,00 (cento 
e setenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais), sob 
nº 2021NE01126, datada de 30/06/2021, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 18101.12.365.0066.2067.0000.01010000.33903214, no 
valor de R$ 115.752,00 (cento e quinze mil, setecentos e cinquenta e 
dois reais). 
6. PRAZO: O presente termo vigerá durante 12 meses, a contar da data 
de sua assinatura e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de 
todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa. 
 
 

Manaus, 30 de junho de 2021. 
 

          

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao  Contrato  de Prestação de 
Serviços nº 083/2019, celebrado em 01/07/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a empresa S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 
3.OBJETO: Alteração da razão social da Contratada, passando de 
WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELI para S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ nº 29.128.989/001-03, sediada na 
Rua Praia de Itaiba, nº 98, Andar Altos, Bairro Tarumã. conforme 
Solicitação, Parecer Jurídico nº 199.03.2020 – ASSTEC/SEMED;  
Parecer nº 336/2020 – PA/PGM e Despacho/PGM,  constantes no 
processo nº 2020.18000.18125.0.007334. 
4.PRAZO: O presente termo aditivo terá os efeitos da sua vigência 
retroativos a contar de 01/07/2020.  
 

Manaus, 01  de julho de 2021. 

        
 

 
EXTRATO 

 
1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao  Contrato  de Prestação de 
Serviços nº 012/2018, celebrado em 01/07/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a empresa S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 
3.OBJETO: Alteração da razão social da Contratada, passando de 
WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELI para S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ nº 29.128.989/001-03, sediada na 
Rua Praia de Itaiba, nº 98, Andar Altos, Bairro Tarumã. conforme 
Solicitação, Parecer Jurídico nº 245.03.2020 – ASSTEC/SEMED;  
Parecer nº 284/2020– PA/PGM e Despacho/PGM,  constantes no 
processo nº 2020.18000.18125.0.007068. 
4.PRAZO: O presente termo aditivo terá os efeitos da sua vigência 
retroativos a  01/07/2020. 
 

Manaus, 01  de julho de 2021. 

        
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao  Contrato  de Prestação de 
Serviços nº 047/2017, celebrado em 01/07/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a empresa S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 
3.OBJETO: Alteração da razão social da Contratada, passando de 
WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELI para S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ nº 29.128.989/001-03, sediada na 
Rua Praia de Itaiba, nº 98, Andar Altos, Bairro Tarumã. conforme 
Solicitação, Parecer Jurídico nº 585.03.2020 – ASSTEC/SEMED;  
Parecer nº 335/2020– PA/PGM e Despacho/PGM,  constantes no 
processo nº 2020.18000.18125.0.007485. 
4.PRAZO: O presente termo aditivo terá os efeitos da sua vigência 
retroativos a  01/07/2020. 
 

Manaus, 01  de julho de 2021. 
                

 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel n. 067/2019 - SEMED, celebrado em 03/05/2021, referente ao 
Processo nº 2020.18000.18125.0.007699. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e o 
CENTRO ESPÍRITA AMOR, LUZ E CARIDADE. 
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 067/2019- 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua 05 de 
Setembro, n° 118, bairro Nova Esperança, destinado ao funcionamento 
do CMEI Profª. Maria do Socorro Cardoso da Silva, com a redução de 
25% (vinte e cinco por cento), durante os meses de janeiro a junho de 
2021, a contar de 01/01/2021, conforme Decreto n. 5.006 de 12 de 
janeiro de 2021; Termo de Anuência; Parecer Jurídico n° 55.05.2021– 
ASSTEC/SEMED; Parecer nº 030/2021 – PA/PGM, Notas de Empenho 
n. 2021NE00119, de 04/01/2021 e n. 2021NE00819, de 03/05/2021 e 
demais documentos constantes no Processo n. 
2020.18000.18125.0.007699. 
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato permanece 
em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 06 (seis) meses, a contar 
de 01/01/2021, com exceção da Cláusula Quarta, que vigerá até o fim do 
prazo do Contrato n. 067/2019. 
 

Manaus, 03 de maio de 2021. 

                      
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao  Contrato  de Prestação de 
Serviços nº 108/2017, celebrado em 01/07/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a empresa S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 
3.OBJETO: Alteração da razão social da Contratada, passando de 
WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELI para S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ nº 29.128.989/001-03, sediada na 
Rua Praia de Itaiba, nº 98, Andar Altos, Bairro Tarumã. conforme 
Solicitação, Parecer Jurídico nº 202.03.2020 – ASSTEC/SEMED;  
Parecer nº 283/2020– PA/PGM e Despacho/PGM,  constantes no 
processo nº 2020.18000.18125.0.007725. 
4.PRAZO: O presente termo aditivo terá os efeitos da sua vigência 
retroativos a 01/07/2020  . 
 

Manaus, 01  de julho de 2021. 

                
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao  Contrato  de Prestação de 
Serviços nº 06/2017, celebrado em 01/07/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a empresa S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 
3.OBJETO: Alteração da razão social da Contratada, passando de 
WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELI para S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ nº 29.128.989/001-03, sediada na 
Rua Praia de Itaiba, nº 98, Andar Altos, Bairro Tarumã. conforme 
Solicitação, Parecer Jurídico nº 201.03.2020 – ASSTEC/SEMED;  
Parecer nº 0285/2020– PA/PGM e Despacho/PGM,  constantes no 
processo nº 2020.18000.18125.0.007515. 

4.PRAZO: O presente termo aditivo terá os efeitos da sua vigência 
retroativos a  01/07/2020. 
 

Manaus, 01  de julho de 2021. 

             
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao  Contrato  de Prestação de 
Serviços nº 020/2016, celebrado em 03/05/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a empresa S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 
3.OBJETO: Alteração da razão social da Contratada, passando de 
WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELI para S N I LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ nº 29.128.989/001-03, sediada na 
Rua Praia de Itaiba, nº 98, Andar Altos, Bairro Tarumã. conforme 
Solicitação, Parecer Jurídico nº 586.03.2020 – ASSTEC/SEMED;  
Parecer nº 334/2020– PA/PGM e Despacho/PGM,  constantes no 
processo nº 2020.18000.18125.0.007589. 
4.PRAZO: O presente termo aditivo terá os efeitos da sua vigência 
retroativos a contar de  01/07/2020.  
 

Manaus, 03 de maio de 2021. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel n. 113/2017 - SEMED, celebrado em 03/05/2021, referente ao 
Processo nº 2020.18000.18125.0.007592. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a 
empresa JOSE EXPEDITO DE PAIVA-ME. 
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 113/2017 - 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado Rua Ondas, n° 231, 
Qd 624, Bairro Cidade de Deus, nesta cidade, destinado ao 
funcionamento da Escola Municipal Olga Figueiredo, com a redução de 
25% (vinte e cinco por cento), durante os meses de maio e junho de 
2021, a contar de 01/05/2021, conforme Decreto n. 5.006 de 12 de 
janeiro de 2021; Termo de Anuência; Parecer Jurídico nº 619.06.2021 – 
ASSTEC/SEMED; Parecer nº 030/2021 – PA/PGM, Nota de Empenho n. 
2021NE00768, de 03/05/2021 e demais documentos constantes no 
Processo n. 2020.18000.18125.0.007592. 
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato permanece 
em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 02 (dois) meses, a contar 
de 01/05/2021. 
 

Manaus, 03 de maio de 2021. 

                 
 
 
 

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



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação e a servidora, MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA, 
matrícula 127.247-0 A, função PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por término 
de prazo contratual, conforme os autos do Processo 
nº 2021.18000.19119.0.011111. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Rescisão de contrato por Término de prazo, 
com base no inciso I, do art. 13, da Lei 1.425, de 26 de março de 2010. 
5. VIGÊNCIA: A contar de 29/03/2020. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA da Portaria nº 0299/2021-SEMED/GSAF, publicada no DOM 
nº 5108, de 27/05/2021, referente à matrícula da servidora DANIELE 
BRITO DOS SANTOS, matrícula 109.129-8 B, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Matrícula: 109.129-8 A 
 
LEIA-SE: 
 
Matrícula: 109.129-8 B 
 

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

Manaus, 02 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
Errata ao Extrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2019-
SEMED, celebrado entre o Município de Manaus, através da SEMED e a 
empresa GRAFISA GRÁFICA E EDITORA LTDA., publicado em 
11.09.2019 – Edição 4678, página 24, constante no Processo 
nº 2018/4114/4147/07925. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
1.ESPÉCIE E DATA:  Contratação de Empresa para serviço de 
impressão gráfica (Reforço Escolar, Correção de Fluxo e Alfabetização) 
CP Nº 003/2018, celebrado em 31/07/2019, referente ao processo 
nº 2018/4114/4147/07925. 
 
3.OBJETO: Contrato nº 006/2019 – “Contratação de Empresa para 
serviço de impressão gráfica (Reforço Escolar, Correção de Fluxo e 
Alfabetização)”, a empresa Grafisa Gráfica e Editora LTDA., vencedora 
do certame, com valor global de R$ 757.392,00 (setecentos e cinquenta 
e sete mil, trezentos e noventa e dois reais), conforme despacho de 
homologação e adjudicação da comparação de preço CP Nº 003/2018 
DOM edição 44635, pág. 33/34 publicado dia 10/07/2019, com 
deliberação final do departamento jurídico – DJCML/PM, fls . 405/407, 
processo administrativo nº 2018/4114/4147/07925. 

LEIA-SE: 
 
1.ESPÉCIE E DATA:  Contratação de Empresa para serviço de 
impressão gráfica (Reforço Escolar, Correção de Fluxo e Alfabetização) 
CP Nº 003/2019, celebrado em 31/07/2019, referente ao processo 
nº 2018/4114/4147/07925. 
 
3.OBJETO: Contrato nº 006/2019 – “Contratação de Empresa para 
serviço de impressão gráfica (Reforço Escolar, Correção de Fluxo e 
Alfabetização)”, a empresa Grafisa Gráfica e Editora LTDA., vencedora 
do certame, com valor global de R$ 757.392,00 (setecentos e cinquenta 
e sete mil, trezentos e noventa e dois reais), conforme despacho de 
homologação e adjudicação da comparação de preço CP Nº 003/2019 
DOM edição 44635, pág. 33/34 publicado dia 10/07/2019, com 
deliberação final do departamento jurídico – DJCML/PM, fls . 405/407, 
processo administrativo nº 2018/4114/4147/07925. 
 

Manaus, 02 de agosto de 2021. 

                   
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

EXTRATO N. 002/CME/2021 
APROVADO PELA RESOLUÇÃO N. 068/CME/2021 

 
EMENTA: 

 
Art. 1º CREDENCIAR E AUTORIZAR o CENTRO 

EDUCACIONAL PALAVRAS DO SABER – localizado na Rua Rio 
Buafana n. 38, bairro São José II, Manaus-Amazonas, para o 
funcionamento da Educação Infantil, Creche (02 e 03 anos de idade) e 
Pré-Escola (04 e 05 anos de idade), por 03 (três) anos (de 01.01.2020 a 
31.12.2022). 

Art. 2º APROVAR o Regimento Escolar do Centro 
Educacional Palavras do Saber. 

Art. 3º REAFIRMAR a autonomia da escola para 
elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico e 
Proposta Curricular. 

Art. 4º RECOMENDAR o Centro Educacional Palavras do 
Saber  que, em até 90 (noventa) dias antes de expirar a Autorização de 
Funcionamento de Curso ora concedida, encaminhe a este órgão 
colegiado solicitação de Renovação de Autorização de Funcionamento 
do Curso. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Manaus 
(DOM), retroagindo seus efeitos a 01.01.2020. 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 27 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA Nº. 193/2021-GS/SEMASC 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASC, no uso das competências que lhe 
conferem a Portaria n°. 03/2021 – GS/SEMASC, e 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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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 a Portaria SNAS nº. 54, de 1º de Abril 

de 2020, que aprova as recomendações gerais aos gestores e 
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos 
Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a 
continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência 
Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde 
dos usuários e profissionais do SUAS. 

 
CONSIDERANDO a Portaria SNAS nº. 100, de 14 de Julho 

de 2020, que aprova as recomendações para o funcionamento da rede 
socioassistencial de Proteção Social Básica – PSB e de Proteção Social 
Especial – PSE de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), de modo a assegurar a manutenção da oferta do 
atendimento à população nos diferentes cenários epidemiológicos da 
pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19. 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.001, de 04 de Janeiro de 

2021 e o Decreto nº 5.073, de 01 de Maio de 2021; 
 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de manutenção 

do atendimento à população em situação de extrema vulnerabilidade 
social, sendo a Assistência Social política essencial e ininterrupta, com o 
devido resguardo à saúde dos servidores desta SEMASC e dos usuários 
dos serviços. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º PRORROGAR até o dia 31 de Agosto de 2021, o 
teor da Portaria nº. 126/2021-GS/SEMASC, publicada no D.O.M. Edição 
5108, do dia 27 de maio de 2021, prorrogada pela Portaria nº. 164/2021 
– GS/SEMASC, publicada no D.O.M. Edição 5131, do dia 01 de julho de 
2021, que versa sobre o regime de teletrabalho e medidas de combate a 
disseminação do novo Coronavírus no âmbito da Secretaria Municipal da 
Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC. 
 

Art. 2º Esta Portaria tem seus efeitos retroagidos a 
01/08/2021. 
 

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

Manaus, 02 de Agosto de 2021. 

 
 

 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 013/2020, 
celebrado em 03/08/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por 
intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, e a 
empresa NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
EIRELI. 
3.OBJETO: Prorrogação da contratação   de   empresa   especializada   
no fornecimento de 17.339 (dezessete mil trezentos e trinta e nove) 
LANCHES, para atender ao Departamento de Proteção Social Especial-
DPSE desta SEMASC, a serem servidos no Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescente - SAICA e Serviço de 
Acolhimento-SAI Amine Daou Lindoso, conforme especificações e 
quantidades descritas, conforme Termo de Referência, Pregão 
Eletrônico nº 027/2020CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 
012/2020–DIRVP/DEGCM/UGCM/SEMEF, referente ao Processo nº. 
2021.29000.29062.0.000919. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 83.227,20 (oitenta e três mil duzentos e vinte e 
sete reais e vinte centavos), tendo sido empenhado em 2021 o valor de 
R$ 6.220,80 (seis mil duzentos e vinte reais e oitenta centavos), 
restando a empenhar em 2021 o valor de R$ 27.648,00 (vinte e sete mil 
seiscentos e quarenta e oito reais), e a empenhar em 2022 o valor de 
R$ 49.358,40 (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e 
quarenta centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente aditivo ao 
Contrato foram empenhadas sob o nº 2021NE00350, de 29/07/2021, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de 
Trabalho: 08.422.0060.2161.0000, Fonte de Recurso: 06290000, 
Natureza da Despesa: 33903214. 
6. PRAZO: O contrato terá duração de 12 (doze) meses, de 04.08.2021. 
 
 

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

 
Manaus/AM, 03 de agosto de 2021. 

 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 176 / 2021 - 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 

 
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: 
 

I – DISPENSAR, da função de Membro da Comissão 
Especial SEMINF, as senhoras abaixo  relacionadas: 

 
Nome Valor A Contar 

PAULA  LOURDES  DE  BRITO CHUCRE 2.100,00 01.08.2021 
SUZANLAYNA  LORENA  SOUZA DA  SILVA 1.200,00 01.08.2021 
LARISSA  MOURA  DA  COSTA 1.050,00 01.08.2021 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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II - DESIGNAR,  como Membro da Comissão acima citada, 
os  abaixo relacionados: 
 

Nome Valor A Contar 
LARISSA  MOURA  DA  COSTA 2.100,00 02.08.2021 
PAULO  DE  ARAUJO  LIMA 1.200,00 02.08.2021 
JESSICA  SOUSA  BRANDÃO  DA COSTA 1.050,00 01.08.2021 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 30 de julho de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 177 / 2021 - SEMINF/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto n 1.694, de 

09.09.93, alterado pelo Decreto n 2.772 de 28.03.95, alterado pelo 
Decreto 2.990 de 20.09.95, alterado pelo Decreto n 4.853 de 
08.02.2000, alterado pelo Decreto 5.473 de 22.02.2001, alterado pelo 
Decreto 5.706 de 18.07.2001, alterado pelo Decreto 5.932 de 
21.11.2001, alterado pelo Decreto 7.277 de 07.05.2004, alterado pelo 
Decreto 8.471 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 0309 de 5-10-09, alterado pelo 
Decreto nº 1.164 de 25-08-2011, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, como  Membro da Comissão Especial 
SEMINF, as senhoras abaixo  relacionadas: 
 

Nome Valor A Contar 
MAIRA  ANUNCIAÇAO  BRITO  DE OLIVEIRA 2.500,00 01.08.2021 
JESSICA  OLIVEIRA  DA  SILVA 2.500,00 01.08.2021 

 
I – DESIGNAR, como  Membro da Comissão Especial 

SEMINF, as senhoras abaixo  relacionadas: 
 

Nome Valor A Contar 
ROSIENI  CORDEIRO  MARTINS DE  ARAUJO 2.500,00 02.08.2021 
VIVIANE  LINDIBERG  FRAZAO 2.500,00 02.08.2021 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 30 de julho de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 180 / 2021 - 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, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR a Escala de Férias do servidor da SEMINF, 
referente ao exercício 2020/2021, encaminhada através da Portaria 
nº 148/2020-SEMINF/GS, publicada no DOM 4979,  de 03.12.2020, a saber: 
 

MatrÍcula Nome 
Mês escolhido 

1/3 Gozo 
069.001-5C WALDIR  DA  SILVA  GONÇALVES AGO SET 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
Manaus, 4 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 181 / 2021 - SEMINF/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto n 1.694, de 

09.09.93, alterado pelo Decreto n 2.772 de 28.03.95, alterado pelo 
Decreto 2.990 de 20.09.95, alterado pelo Decreto n 4.853 de 
08.02.2000, alterado pelo Decreto 5.473 de 22.02.2001, alterado pelo 
Decreto 5.706 de 18.07.2001, alterado pelo Decreto 5.932 de 
21.11.2001, alterado pelo Decreto 7.277 de 07.05.2004, alterado pelo 
Decreto 8.471 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 0309 de 5-10-09, alterado pelo 
Decreto nº 1.164 de 25-08-2011, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, como  Membro da Comissão Especial 
SEMINF, a senhora  abaixo  relacionada: 
 

Nome Valor A Contar 
DANIELA BENTES DA SILVA 1.000,00 01.08.2021 

 
II – DESIGNAR, como  Membro da Comissão Especial 

SEMINF, o abaixo  relacionado: 
 

Nome Valor A Contar 
FABRICIO MONTEIRO DE ARAUJO 1.000,00 02.08.2021 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 5 de agosto de 2021. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA Nº 066/2021-GPRES/IMPLURB 
 

O DIRETOR PRESIDENTE, DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, Autarquia Municipal 
integrante da Administração Indireta da Prefeitura Municipal de Manaus, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
vigente. 
 

RESOLVE: 
 

SUSPENDER, a pedido, o Contrato de Trabalho do 
servidor PAULO MARCIO SOARES VASCONCELOS, Agente 
Administrativo, matrícula nº 114.300-0A, pertencente ao quadro de 
pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, do 
Instituto Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB, a contar de 01 
de agosto de 2021, em razão de nomeação em cargo comissionado. 
 

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2021. 

 
 

 
 
 

PORTARIA N.º 0068/2021-GPRES/IMPLURB 
 

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

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

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

 
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, da Lei 

Municipal n.º 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15 e art. 16, 

do Decreto Municipal n.º 5.018, de 29 de janeiro de 2021. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte cinco 
mil reais), conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem 

como objeto a execução de despesas com Abastecimento de Água 
Potável e Esgoto deste IMPLURB, para o exercício de 2021, conforme 
Ofício n.º 2353/2021, C.I 114/2021-SEMAD de 06.07.2021 e que deverá 
ser realizada pela Unidade Gestora Executora 140103-RECURSOS 
SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, conforme Processo Administrativo 
n.º 2021/00796/00824/0/000010. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1° de julho de 2021. 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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Anexo Único da Portaria N° 0068/2021-GPRES/IMPLURB 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 122 0011 2011 339039 0210 25.000,00 
02 15 122 0022 2077 339039 0210 200.000,00 

Total: 225.000,00 

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

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

Manaus, 04 de agosto de 2021 
 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 0069/2021-GPRES/IMPLURB 
 

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

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

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

 
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, da Lei 

Municipal n.º 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15 e art. 16, 

do Decreto Municipal n.º 5.018, de 29 de janeiro de 2021. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), 
conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem 

como objeto a execução de despesas com Combustível deste IMPLURB 
para o exercício de 2021, conforme Ofício n.º 2353/2021, C.I 114/2021-
SEMAD de 06.07.2021 e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora 
Executora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, 
conforme Processo Administrativo n.º 2021/00796/00824/0/000012. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de julho de 2021 
 

 
Anexo Único da Portaria N° 0069/2021-GPRES/IMPLURB 

N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 122 0011 2011 339039 0210 108.000,00 

Total: 108.000,00 

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

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

Manaus, 04 de agosto de 2021 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 0070/2021-GPRES/IMPLURB 
 

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

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

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

 
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, da Lei 

Municipal n.º 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15 e art. 16, 

do Decreto Municipal n.º 5.018, de 29 de janeiro de 2021. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), 
conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem 

como objeto a execução de despesas com fornecimento de Energia 
Elétrica em Baixa Tensão deste IMPLURB para o Exercício de 2021, 
conforme Ofício n.º 2353/2021, C.I 114/2021-SEMAD de 06.07.2021 e 
que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 140103-
RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, conforme Processo 
Administrativo n.º 2021/00796/00824/0/000009. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de julho de 2021. 
 

Anexo Único da Portaria N° 0070/2021-GPRES/IMPLURB 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 122 0011 2011 339039 0210 37.000,00 

Total: 37.000,00 

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

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

Manaus, 04 de agosto de 2021 

 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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PORTARIA N.º 0071/2021-GPRES/IMPLURB 
 

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

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

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

 
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, da Lei 

Municipal n.º 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15 e art. 16, 

do Decreto Municipal n.º 5.018, de 29 de janeiro de 2021. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 681.000,00 (seiscentos e oitenta e 
um mil reais), conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem 

como objeto a execução de despesas com fornecimento de Energia 
Elétrica em Média Tensão deste IMPLURB para o Exercício de 2021, 
conforme Ofício n.º 2353/2021, C.I 114/2021-SEMAD de 06.07.2021 e 
que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 140103-
RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, conforme Processo 
Administrativo n.º 2021/00796/00824/0/000008. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de julho de 2021. 
 

Anexo Único da Portaria N° 0071/2021-GPRES/IMPLURB 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 122 0022 2077 339039 0210 681.000,00 

Total: 681.000,00 

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

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

Manaus, 04 de agosto de 2021 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 0072/2021-GPRES/IMPLURB 
 

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

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

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

 
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, da Lei 

Municipal n.º 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15 e art. 16, 
do Decreto Municipal n.º 5.018, de 29 de janeiro de 2021. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 66.000,00(sessenta e seis mil 
reais), conforme Anexo Único desta Portaria 

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

objeto a execução de despesas com Telefonia Fixa, Móvel e MDM deste 
IMPLURB para exercício de 2021, conforme Ofício n.º 2353/2021, C.I 
114/2021-SEMAD de 06.07.2021 e que deverá ser realizada pela Unidade 
Gestora Executora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA 
SEMAD, conforme Processo Administrativo n.º 2021/00796/ 00824/0/000011. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de julho de 2021. 
 

Anexo Único da Portaria N° 0072/2021-GPRES/IMPLURB 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 122 0011 2011 339039 0210 66.000,00 

Total: 66.000,00 

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

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

Manaus, 04 de agosto de 2021 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo de Contrato de Prestação de 
Serviços nº 002/2020, celebrado em 06/07/2021. 
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa CONTATO 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI. 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato 
nº.002/2020, por mais 12 (doze) meses a contar da data da assinatura 
do presente  Termo, com fulcro no art. 57, II, §2º da Lei Federal 
nº 8.666/93, que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, 
conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos para  atender a Sede e demais Unidades 
Administrativas deste Instituto, na forma identificada no Anexo – I Termo 
de Referência do Edital Pregão Presencial nº002/2020/CL/IMPLURB. 
VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na 
quantia de R$ 369.732,20 (trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e 
trinta e dois reais e vinte centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato, 
correrão à conta das seguintes rubricas orçamentárias: 560201 – 
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB - Programa de 
Trabalho: 15.122.0011.2011 - Contratação de Serviços para Manutenção 
Funcional – Fonte: 021000 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos 
- Natureza da Despesa: 33.90.3702 - Limpeza e Conservação, sob a 
Nota de Empenho nº2021/NE/00268, datada de 05/07/2021 no valor de 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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R$ 43.939,84 (Quarenta e três mil, novecentos e trinta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) - 560201 - Instituto Municipal de Planejamento 
Urbano-IMPLURB - Programa de Trabalho: 15.122.0022.2077 – 
Manutenção e Conservação de Parques e Praças - Fonte: 02100 - 
Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - Natureza da Despesa: 
33.90.3702 - Limpeza e Conservação, sob a Nota de Empenho 
nº2021/NE/00269 datada de 05/07/2021 no valor de R$ 11.520,00 (onze 
mil quinhentos e vinte reais). Esta Nota de Empenho refere-se as cotas 
dos meses de julho a agosto/2021, liberada conforme disposição do 
Decreto nº5018, de 29/01/2021 – DOM 5020- Programação Financeira. 
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 2020/00796/ 
00824/000230 – Art. 57, II, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
RATIFICAÇÃO: Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do 
termo de contrato primordial, que não tenham sido implícita ou 
explicitamente modificadas pelo presente Termo. 
 

Manaus, 06 de julho de 2021 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

DESPACHO 
 
Processo SIGED nº: 2021.23000.23037.0.011887 
Interessado: JACQUELINE DA SILVA E SILVA 
Assunto: Dispensa de Licitação. 
 

CONSIDERANDO os termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo SIGED nº 2021.23000.23037.0.011887, de 
interesse da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT; 

 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 039/2021/ 

PROJUR-MANAUSCULT de 04.08.2021; 
 
CONSIDERANDO a planilha comparativa de preços nº 

22/2021 de 03/08/2021; 
 
CONSIDERANDO a inexistência de atas de registro de 

preços que atendam as necessidades desta Fundação; 
 
CONSIDERANDO o fundamento constante no artigo 24, 

inciso II, da Lei 8.666/93; 
 
Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento 

no Art. 24, II da Lei 8.666/93, de 21.06.2003, visando a contratação da 
empresa JACQUELINE DA SILVA E SILVA, que tem como objeto a 
“Contratação de serviço de apresentação artística, especializada em 
apresentação musical tipo orquestra, com violão e teclado, para atender 
ao projeto “Para Sempre meu Pai”, que ocorrerá nos cemitérios da 
cidade de Manaus/AM, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos - MANAUSCULT para que sejam realizadas de forma 
eficiente e profissional, de acordo com o quantitativo e especificações 
constantes no termo de referencia e justificativas presentes nos autos do 
Processo SIGED nº 2021.23000.23037.0.011887, pelo valor total de R$ 
15.844,00 (quinze mil oitocentos e quarenta e quatro reais), cujo o prazo 
para execução do serviço será de 01 (um) dia e o início a contar da 
emissão da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço,  por intermédio 

das seguintes dotações orçamentárias: Programa de trabalho: 
13.392.0126.2202 – Produção, formação e Difusão Artística e Cultural do 
Município de Manaus. Fonte do Recurso: 0100 – Recursos Ordinários. 
Naturezas de Despesas: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – 
PESSOA JURIDICA, nos termos e justificativas constantes no Processo 
Administrativo SIGED em epígrafe nº 2021.23000.23037.0.011887. 
 

À consideração do Senhor Diretor-Presidente da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, solicitando 
ratificação. 

 
Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 

Pelo exposto acima, ratifico nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 8.666/93, a dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, II, da 
Lei 8.666/93, pertinente ao Processo Administrativo SIGED nº 
2021.23000.23037.0.011887 - MANAUSCULT, no valor de R$ 15.844,00 
(quinze mil oitocentos e quarenta e quatro reais). 

 
Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº 043/2021 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício da competência que lhe confere 
o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e o 
Decreto Municipal de 1º de janeiro de 2021, e 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.286, de 28 de dezembro de 

2017, Anexo Único, Parte I; 
 
CONSIDERANDO a solicitação da substituição do titular 

da Função Gratificada por meio do documento 
2021.27000.27003.9.061237; 
 

CONSIDERANDO a decisão tomada pela Diretoria; 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR o servidor JEVAM OLIVEIRA DA SILVA, 
matrícula 122.225-2 D, ocupante do cargo de AS-Assistente em 
Administração, para responder pela Função Chefia e Assessoramento – 
FG-2, integrante da estrutura organizacional desta Fundação, a contar de 
16.07.2021 a 09.09.2021, com direito à percepção inerente ao exercício 
dessa função, em substituição a titular MARCIA DA SILVA BRAGA 
COSTA, matrícula 128.354-5 A, afastada por motivo de Licença Médica. 
 

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

MANAUS, 03 DE AGOSTO DE 2021. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 
1 - ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Fornecimento nº 013/2021-
FDT, celebrado em 26/07/2021. 
 
2 - CONTRATANTES: O Município de Manaus através da FUNDAÇÃO 
DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS e a empresa DISGAL DIST. 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA. 
 
3 - OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-
se ao CONTRATANTE o fornecimento de PROTEÍNAS, para atender as 
necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, conforme 
itens identificados no Termo de Referência nº 017/2021, oriundos do 
Edital do Pregão Presencial nº 04/2021 – CL/FDT/PM, constante no 
Processo nº 2021.27000.27022.0.011066. 
 
4 - VALOR GLOBAL: O valor global é de R$ 167.960,00 (Cento e 
sessenta e sete mil e novecentos e sessenta reais), conforme 
Planilha de Lances e Proposta da CONTRATADA, a qual passa, por 
cópia, a fazer parte integrante deste Contrato. 
 
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para o exercício de 2021, as 
despesas de R$ 84.123,60 (Oitenta e quatro mil cento e vinte e três 
reais e sessenta centavos), decorrentes do presente contrato serão 
empenhadas à conta do Programa de Trabalho nº. 08.241.0036.2194 – 
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI - Natureza da Despesa 
nº 33903007 - Gêneros Alimentícios; Fonte 100; Nota de Empenho 
Parcial nº. 2021NE00416, de 26/07/2021, no valor de R$ 28.041,20 
(Vinte e oito mil, quarenta e um reais e vinte centavos), ficando o 
restante a ser empenhado conforme Programação Mensal de Cota 
Orçamentária para Empenho. 
Consistentemente com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo 
do Contrato, será empenhado no exercício de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho. 
 
6 - DO FUNDAMENTO: Este contrato decorre do Despacho da Sra. 
Diretora-Presidente da FDT, datado de  20/07/2021, que homologou o 
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2021 – CL/FDT/PM, publicado no Diário 
Oficial do Município, Edição 5144 de 20/07/2021, às fls. 93, Parecer 
Jurídico nº. 05126-2//2021 - ASJUR/CL/FDT/PM, às fls. 83/90, 
constantes no Processo nº 2021.27000.27022.0.011066. 
 
7 - PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura e poderá chegar ao seu 
termo final com a entrega de todo o seu objeto e consequentemente 
liquidação da despesa. 
 

Manaus, 26 de julho de 2021. 

 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados, 
a RETIFICAÇÃO do Resultado do Julgamento das Propostas de Preços 
da CONCORRÊNCIA N° 001/2021 - CML/PM, cujo objeto refere-se à 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CA), 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA - SEMINF. 

Considerando que cada licitante poderá sagrar-se 
vencedora em no máximo 03 (três) lotes, desde que tenham atendido a 
qualificação técnico-operacional, conforme o subitem 8.2.b.1 do Edital, e 
que a classificação dela dar-se-á pela melhor proposta para 
Administração Pública, de acordo com os subitens 13.19.6 e 13.19.7 do 
Edital, segue a classificação final por lote: 
 

Nº LOTE LICITANTES 
1 PR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
2 PR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
3 DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA 
4 DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA 

5 HOLMES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E OUTRAS SOCIEDADE DE 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

6 
HOLMES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E OUTRAS SOCIEDADE DE 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

7 
HOLMES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E OUTRAS SOCIEDADE DE 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

8 POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E CONSTRUÇÃO EIRELI 
9 IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI 
10 IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI 
11 IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI 
12 POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E CONSTRUÇÃO EIRELI 

 
A contar da publicação do presente Aviso, reabre-se o 

prazo recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “b” 
da Lei n. 8.666/93. 

A Ata de Retificação do Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços, onde constam todas as informações, encontra-se 
a disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das 
8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefones (92) 
3215-6376/6375 ou e-mail cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 05 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 

Publicações Diversas 
 
 
SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL – INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE COMPONENTES LTDA. torna público que recebeu do 
IPAAM a Licença de Instalação nº 039/2021, que autoriza a instalação 
de uma indústria destinada à fabricação e/ou montagem de 
equipamentos para telecomunicações e informática, localizada na Av. 
dos Oitis, nº. 1720, Galpão 01, Módulo 105 – Distrito Industrial II, 
Manaus/AM, para Indústria de Componentes e Aparelhos 
Eletroeletrônicos, com validade de 01 ano. 
 
 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 05 de agosto de 2021 
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