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DECRETO DE 19 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 066/2021 

– Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho – NTRAB/SEMSA; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, acolhido pelo 
Subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.908/2021 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                                                       
nº 2021.01637.01412.0.001463 (Siged) (Volume 1), resolve 

 
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 15-01-2021, nos 

termos do art. 103, inc. VII e art. 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 Assistente em Saúde – Auxiliar de Serviços 
Gerais, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, ocupado pela ex-servidora 
RAIMUNDA DEBORA NASCIMENTO MORAES, matrícula                              
nº 075.211-8 B, em virtude de seu falecimento. 

 
Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 19 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 art. 103, inc. VII, da Lei nº 1.118 de 

01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios - 
DAPB/DSGP/SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.908/2021 – 

SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo                                             
nº 2021.01637.01412.0.001454 (SIGED) (Volume 1), resolve 

 
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 22-01-2021, nos 

termos dos artigos 103, inc. VII e 105, inc. I, da Lei nº 1.118,                  
de 01-09-1971― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, do cargo de ES – Farmacêutico com Especialização em 

Análises Clinicas, pertencente à estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, ocupado pela        
ex-servidora ROSEMARY COSTA PINTO, matrícula nº 081.519-5 A, em 
virtude de seu falecimento. 

 
Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.338/2021 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
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 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 1588/2021 – GS/SEMEF, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                

nº 2021.18911.18923.0.012451, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
CLÉCIO DA CUNHA FREIRE, Secretário Municipal, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, nos dias 17 e 18-08-2021, 
para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de 
Guarulhos/SP, com ônus para o Erário Municipal relativamente às 
passagens aéreas e diárias; 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADO o servidor ENEAS 

FARIAS ALMEIDA DA FONSECA E GOES, Subsecretário do Tesouro, 
matrícula nº 137.833-3 A, para responder cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo mencionado no item I deste ato, sem direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o 
afastamento legal do titular. 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.339/2021 
 

AUTORIZA o afastamento de dirigente e 
designa substituto. 

 
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 disposto no Decreto nº 3.852, de 26 

de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicado do ato por meio do Ofício nº 0514/2020 – GAB/CGM, subscrito 
pelo Controlador Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.18911.18923.0.012710, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
ARNALDO GOMES FLORES, Controlador Geral do Município, 
integrante do quadro de pessoal da CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM, no período de 17 a 19-08-2021, para tratar de 
assuntos de interesse do Município, nas cidades de Curitiba/PR e São 
Paulo/SP, com ônus para o Erário Municipal relativamente às passagens 
aéreas e diárias; 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADA a servidora LUCILENE 

FLORÊNCIO VIANA, Controlador Geral Adjunto, matrícula                           
nº 010.982-7 Q, para responder cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo mencionado no item I deste ato, durante o afastamento legal do 
titular, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do 
cargo, durante o afastamento legal do titular. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 19 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.340/2021 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de Licença Médica. 

 
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 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 0990/2021 – 
DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão 
Administrativa e Planejamento; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.18911.18923.0.011718, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MIRLEY DO 

CARMO RIBEIRO ORDONES, AS – Técnico em Enfermagem,  
matrícula nº 108.674-0 A, para responder, cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor da UBS 
Major PM Sávio Belota, simbologia SGAS-4, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período 02 a 31-07-2021, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular ANDERSON 
AMORA MENEZES DA SILVA, afastado em virtude de Licença Médica. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.341/2021 
 

DESIGNA substituto de servidora afastada 
em virtude de Licença Médica. 

 
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 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 1086/2021 – 
DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão 
Administrativa e Planejamento da SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.18911.18923.0.012691, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor RODRIGO 

REBELO NOVAES, AS – Assistente em Administração, matrícula                         
nº 111.160-4 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Diretor da Unidade Básica de 
Saúde Morro da Liberdade, simbologia SGAS-4, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período 21-07 a 03-09-2021, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, em substituição à titular LUCIMEI 
MARCIA DE ABREU MOTA, afastada em virtude de Licença Médica. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.342/2021 
 

DESIGNA substituta de servidor afastado em 
virtude de Licença Médica. 

 
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 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 1087/2021 – 
DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão 
Administrativa e Planejamento; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.18911.18923.0.012690, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor MARCUS VINICIUS 

BRITO MARTINS, AS – Assistente em Administração, matrícula nº 
110.058-0 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo 
de provimento em comissão de Diretor da UBS Dr. Luiz Montenegro, 
simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 30-07 a 
27-09-2021, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício 
do cargo, em substituição à titular RENATA HOLANDA CAVALCANTE, 
afastado em virtude de Licença Médica. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.343/2021 
 

AUTORIZA o afastamento de dirigente e 
designa substituto. 

 
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 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 3394/2021 – SEMED/GSAF, 
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2021.18000.19119.0.014042, 

 
RESOLVE: 

 
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 

LOURIVAL LITAIFF PRAIA, Subsecretário de Administração e 
Finanças, vinculado à estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, nos dias 17 e 18-08-2021, para 
tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de 
Guarulhos/SP; 

II – CONSIDERAR DESIGNADO o servidor MARCELO 
MAGALDI ALVES, Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, 
para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo 
mencionado no item I deste ato, sem direito à percepção das vantagens 
inerentes ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.344/2021 
 

DESIGNA substituta 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; 

 
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 o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação do ato por meio do Ofício nº 3300/2021 – 
SEMED/GS, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2021.18000.19118.0.010125, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora DENIZE FREITAS 

MILÉRIO DE VASCONCELOS, Gerente de Liquidação, simbologia DAS-1, 
matrícula nº 118.622-1 C, para responder, cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo de Chefe de Divisão de Execução Financeira e 
Orçamentária, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no período de 22 
a 31-01-2020, sem direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular ALTEANE RIBEIRO DE 
AZEVEDO BARROSO, afastado em virtude de Férias. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.345/2021 
 

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, 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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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 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 a servidora abaixo identificada, aprovada pelo cumprimento 
do estágio probatório, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0989/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, 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 2972/2021 – 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 2021.18000.19969.0.012175, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

19-01-2019, a servidora PRISCILA LIMA DE FREITAS, matrícula                   
nº 129.556-0 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, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.346/2021 
 

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 artigos 20 e 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 0961/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da 
SEMED, 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 2923/2021 – 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 2021.18000.19969.0.011656, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

02-02-2019, o servidor MARCELO SOUZA PINTO JUNIOR, matrícula                   
nº 129.705-8 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, 19 de agosto de 2021. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.347/2021 

 
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; 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 316.07.2021 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido 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 2021.18000.19320.0.009598, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 22-07-2021, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 07-02-1996 a     
06-02-2006, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA AUXILIADORA 
PANTOJA RAMOS, Pedagogo, matrícula nº 069.365-0 C, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  COMUNICAÇÃO 

 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO OBJETO 

DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO E DO RESULTADO 
PRELIMINAR. 

 
Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

vinte e um, às 15:00 horas, na sala de reuniões do Departamento 
Administrativo e Financeiro da SEMCOM, localizada na Avenida Brasil, n. 
2.971, Bairro Compensa, reuniram-se os membros da Comissão Técnica 
nomeada na Portaria nº 020/2021 – SEMCOM publicada nas páginas 19 e 
20 da Edição 5164 de 17/08/2019 do DOM, nos termos do item 9.1.1 do 
Edital de Chamamento Público – Credenciamento n. 001/2021 – 
SEMCOM, publicado nas páginas 11 a 16 da Edição 5161, do dia 12/08/2021 
no DOM. Neste ato que antecede a análise, a Comissão certifica que não 
houve a apresentação de pedido de esclarecimentos e impugnação ao Edital 
previsto na letra “b” do item 9.2 do Edital, transcorrendo o prazo simultâneo 
para a apresentação das propostas a contar da publicação no DOM que 
ocorreu no dia 12/08/2021 e finalizou no dia 17/08/2021. Findo o prazo, esta 
Comissão procedeu a análise da única proposta apresentada, o que permitiu 
a antecipação do prazo previsto para o dia 23/08/2021 para hoje, dia 
19/08/2021. Feito essa análise preliminar registramos a apresentação 
tempestiva do envelope lacrado e identificado do proponente MANAUS 
FUTEBOL CLUBE no dia 11/08/2021 às 11h:52min, associação privada 
com matriz localizada nesse Município de Manaus/AM, CNPJ/MF de n. 
18.367.669/0001-81, inscrição municipal n. 45637101, nos termos do previsto 
no objeto do Edital, qual seja, entidade desportiva de futebol profissional 
participante do campeonato brasileiro – edição 2021. Ato contínuo esta 
Comissão Técnica, tendo como parâmetro o Edital, procedeu a verificação 
dos documentos de habilitação apresentados, previstos no item 7.1 - 
habilitação jurídica e do item 7.2 - regularidade fiscal e trabalhista e do item 8 
que trata da proposta de credenciamento em consonância com o item 9 - que 
trata sobre o exame dos documentos e dos critérios de julgamento. Nestes 
termos, constatou-se, o atendimento a todos os requisitos incluindo a 
apresentação dos documentos previstos nos anexos I e II, com a ciência 
inequívoca do proponente, aos itens que tratam sobre o cumprimento das 
obrigações no item 13, ao da Contrapartida no item 17 e da Prestação de 
Contas no item 18 junto ao Patrocinador, desta forma consideramos o 
proponente CREDENCIADO. Em atendimento ao previsto na letra “e” do item 
9.2 do Edital, este resultado preliminar será publicado no DOM, aguardando-
se a fruição dos prazos para a continuidade do certame.  Nada mais havendo 

a tratar foi encerrada a reunião, da qual para constar foi lavrada a presente 
Ata, que segue assinada pelos Membros da Comissão Técnica, conforme 
abaixo: 
 

 
 
 

CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DE 
RECURSOS  FISCAIS  DO  MUNICÍPIO 

 
 
ACÓRDÃO Nº 026/2021 – SEGUNDA CÂMARA 
Sessão do dia 06 de agosto de 2021 
Recurso nº 010/2021 – CARF-M (A. I. I. nº 20125000259) 
Recorrente: GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Interessada: MARDISA VEÍCULOS LTDA. 
Relatora: Conselheira FRANCISCA ÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA 
 

TRIBUTÁRIO. ISSQN. LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO. SERVIÇOS TOMADOS DE 
EMPRESAS LOCALIZADAS EM OUTROS 
MUNICÍPIOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 
3º, CAPUT, E 4º, DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 116/2003. UNIDADE ECONÔMICA OU 
PROFISSIONAL DO PRESTADOR SITUADA 
NO MUNICÍPIO DE MANAUS. AUSÊNCIA DE 
PROVA A CARGO DO FISCO MUNICIPAL. 
MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO 
RECURSO DE OFÍCIO. NULIDADE DA 
AUTUAÇÃO. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  MARDISA VEÍCULOS LTDA. 
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara Julgadora 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Município, à 
unanimidade de votos, Conhecer e Julgar Improvido o Recurso de 
Ofício, anulando-se o Auto de Infração e Intimação nº 20125000259, de 
21 de junho de 2012, tendo sido ratificada a Decisão proferida em 
Primeiro Grau, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o 
presente julgado. 

Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais do Município, em Manaus, 06 de agosto de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 

Conselheiros: HUMBERTO DA COSTA CORRÊA JÚNIOR, JÚLIO 
RAMON MARCHIORE TEIXEIRA, ATALIBA DAVID ANTONIO FILHO e 
PEDRO DE FARIA E CUNHA MONTEIRO. 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 418/2021-DTRAB/SEMSA 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, 
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 

CONSIDERANDO que é competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e 
assistência pública nos moldes do art. 23, II, da Constituição Federal, de 
5 de outubro de1988; 

 

CONSIDERANDO que o Sistema Único de Saúde é o 
conjunto de ações e serviços da saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, conforme 
o art. 4º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de contar com recursos 
humanos imprescindíveis ao cumprimento das atividades laborais e das 
metas governamentais planejadas na área da saúde pública municipal, 
com aplicação de conhecimentos técnicos para fomento das ações na 
rede municipal de saúde; 

 

CONSIDERANDO que a Gerência de Telessaúde será 
implantada na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de 
Saúde/SEMSA, no Município de Manaus; 

 

CONSIDERANDO o Memorando nº 106/2021-
DAP/SEMSA, de 21/07/2021, o qual solicita designação da servidora 
para responder administrativamente pela Telessaúde (SIGED nº 
2021.01637.01290.9.050362). 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR a servidora Yonara Bezerra Wanderley, 
ocupante do cargo de ES-Enfermeiro Geral, matrículas nº 095.245-1C/D 
a contar de 21/7/2021, para responder pela Telessaúde, vinculada ao 
Departamento de Atenção Primária – DAP, da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

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

Manaus, 18 de agosto de 2021. 

 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021 – CML/PM 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0089/2021 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 10 de agosto de 2021, no Órgão Gerenciador, 

foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para 
eventual fornecimento de insumos químico cirúrgicos para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a Fundação de Apoio ao 
Idoso Dr. Thomas – FDT da Prefeitura de Manaus, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 086/2021 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16370233/2021-SEMSA (PROTUS), assim 
como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. 
As unidades participantes e as condições a serem praticadas encontram-
se estabelecidas no Edital de Licitação do referido Pregão e no Termo 
de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório. 

As contratações oriundas da Ata serão processadas de 
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes. 

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na 
forma do art. 62, caput e § 4º da Lei n. 8.666/93, indicará o local de 
entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 
meses, a partir da data de publicação desta. 

INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

02 Caixa 330 503855 

AGULHA DESCARTÁVEL, 
Classificação ANVISA: classe II, 
Tamanho(s): 30x7,0, 
Material(is): canhão em plástico 
e corpo em aço inox cilíndrico, 
Apresentação: contendo agulha 
biselada, trifacetada e afiada, 
provida de protetor de plástico, 
Característica(s) Adicional(is): 
embalado com papel grau 
cirúrgico (ou combinado com 
polipropileno quando a 
esterilização for por Óxido de 
Etileno) com abertura em pétala; 
acoplável à seringa provida de 
protetor, Unidade de 
Fornecimento: caixa com 100 
unidades. 

BD 11,00 

32 Unidade 2.100.500 510298 

SERINGA DESCARTÁVEL, 
Volume: 3mL, Tamanho(s): com 
agulha 25x6,0mm, Material(is): 
confeccionada em polipropileno, 
Apresentação: contendo 
dispositivo de segurança, agulha 
com bisel trifacetado acoplada, 
pistão em borracha (isento de 
látex), siliconizado, permitindo 
deslize suave do êmbolo, bico do 
tipo luer lock, Característica(s): 
estéril, apirogênica, graduada de 
0,1 em 0,1ml, Característica(s) 
Adicional(is): embalada 
individualmente em papel grau 
cirúrgico contendo dados de 
identificação, procedência, 
esterilização, número do lote, 
data de validade e Registro no 
Ministério da Saúde. Unidade de 
Fornecimento: unidade. 

BD 0,48 

 
K.E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

08 Unidade 13.500 505182 

EQUIPO MICROGOTAS, 
Classificação ANVISA: classe II, 
Apresentação: contendo bulbo 
flexível e injetor lateral, para 
infusão parenteral, contendo 
conector (com tampa protetora) 
ponta perfurante biselada 
adaptável à frasco de vidro ou 
ampola plástica, câmara 
gotejadora em microgotas com 
respiro e filtro e injetor lateral tubo 
conector vinílico de 1,20m de 
extensão com pinça rolete de alta 
precisão, injetor lateral 
siliconizado para a administração 
de medicamentos, conector Luer, 
com tampa adaptável a qualquer 
dispositivo de infusão, 
Característica(s): estéril, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, Unidade de 
Fornecimento: unidade. 

BIOSANI 1,94 

11 Par 89.000 505804 

LUVA CIRÚRGICA, Classificação 
ANVISA: classe II, Material(is): 
confeccionada em látex natural, 
íntegro e uniforme, Formato: 
anatômico, Tamanho(s): 7,0, com 
comprimento mínimo de 27cm, 
Característica(s): punho ajustável 
com bainha ou friso, lubrificada 
com material bio-absorvível em 
quantidade adequada, com 
excelente sensibilidade tátil, 
resistente a tração, atóxica, 
hipoalergênica, Característica(s) 
Adicional(is): invólucro interno 
com identificação de mão direita e 
esquerda. Embalagem (contendo 
1 par) externa em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
Unidade de Fornecimento: par. 

TARGA 1,90 

12 Par 57.400 505806 

LUVA CIRÚRGICA, Classificação 
ANVISA: classe II, Material(is): 
confeccionada em látex natural, 
íntegro e uniforme, Formato: 
anatômico, Tamanho(s): 8,0, com 
comprimento mínimo de 27cm, 
Característica(s): punho ajustável 
com bainha ou friso, lubrificada 
com material bio-absorvível em 
quantidade adequada, com 
excelente sensibilidade tátil, 
resistente a tração, atóxica, 
hipoalergênica, Característica(s) 
Adicional(is): invólucro interno 
com identificação de mão direita e 
esquerda. Embalagem (contendo 
1 par) externa em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
Unidade de Fornecimento: par. 

TARGA 1,95 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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13 Rolo 22.530 505815 

PAPEL LENÇOL, Classificação 
ANVISA: classe I, Tamanho(s): 
medindo 70cmx50m, Tipo: 
hospitalar, Gramatura: mínima 
30g/m², Material(is): 100% 
celulose virgem, Característica(s): 
descartável, rolo tipo bobina, 
isento de substâncias alergênicas 
e/ou nocivas à saúde, isento de 
emendas, falhas, furos e 
manchas, Unidade de 
Fornecimento: rolo. 

FORT 
CLEAN 

9,08 

14 Unidade 75 505837 

REANIMADOR PULMONAR 
MANUAL (AMBU), Classificação 
ANVISA: classe II, Tamanho(s): 
adulto (balão de 1.600mL a 
1.700mL), Material(is): balão 
auto-inflável e coxim em silicone, 
Apresentação: contendo balão 
auto-inflável, válvula de admissão 
de ar com conexão para entrada 
de oxigênio, 01 máscara com 
bojo transparente e coxim, válvula 
unidirecional com acoplamento 
externo para máscara, válvula de 
escape (pop-off), válvula de 
controle com saco reservatório de 
O2 e extensão conectora, 
Unidade de Fornecimento: 
unidade. 

PROTEC 254,50 

 
ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

16 Unidade 145.500 505853 

SERINGA DESCARTÁVEL, 
Classificação ANVISA: classe II, 
Volume: 10mL, Tamanho(s): com 
agulha 25x7,0mm, Material(is): 
confeccionada em polipropileno, 
Apresentação: contendo 
dispositivo de segurança, agulha 
com bisel trifacetado, pistão em 
borracha (isento de látex), 
siliconizado, permitindo deslize 
suave do êmbolo, bico do tipo luer 
lock, Característica(s): estéril e 
apirogênica, Característica(s) 
Adicional(is): embalada 
individualmente em papel grau 
cirúrgico contendo dados de 
identificação, procedência, 
esterilização, número do lote, 
data de validade e Registro no 
Ministério da Saúde. Unidade de 
Fornecimento: unidade. 

BD 0,70 

 
NORTE GREEN COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
HOSPITALAR LTDA - ME 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

27 Unidade 450 505965 

TUBO ENDOTRAQUEAL, 
Classificação ANVISA: classe II, 
Diâmetro Interno (DI): 6,0mm, 
Tipo: com balão, Material(is): 
material transparente, 
termoplástico e termo-sensível, 
com tubo confeccionado em 
material de resistência adequada, 
atóxico, Apresentação: contendo 
faixa radiopaca em sua extensão 
com extremidade atraumática, 
contendo balão insuflável de alto 
volume e baixa pressão ligado ao 
balão de controle, válvula para 
guarnição de seringa Luer Lock, 
Característica(s): estéril, 
descartável, constando 
graduação e numeração 
impressos no tubo, embaladas 
individualmente em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
Unidade de Fornecimento: 
unidade. 

SOLIDOR 6,12 

28 Unidade 450 505971 

TUBO ENDOTRAQUEAL, 
Classificação ANVISA: classe II, 
Diâmetro Interno (DI): 9,0mm, 
Tipo: com balão, Material(is): 
material transparente, 
termoplástico e termo-sensível, 
com tubo confeccionado em 
material de resistência adequada, 
atóxico, Apresentação: contendo 
faixa radiopaca em sua extensão 
com extremidade atraumática, 
contendo balão insuflável de alto 
volume e baixa pressão ligado ao 
balão de controle, válvula para 
guarnição de seringa Luer Lock, 
Característica(s): estéril, 
descartável, constando 
graduação e numeração 
impressos no tubo, embaladas 
individualmente em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
Unidade de Fornecimento: 
unidade. 

SOLIDOR 6,00 

MEDICNORTE LTDA 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

29 Unidade 600 505975 

TUBO ENDOTRAQUEAL, 
Classificação ANVISA: classe II, 
Diâmetro Interno (DI): 3,5mm, 
Tipo: sem balão, Material(is): 
material transparente, 
termoplástico e termo-sensível, 
com tubo confeccionado em 
material de resistência 
adequada, atóxico, 
Apresentação: contendo faixa 
radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, 
válvula para guarnição de 
seringa Luer look, 
Característica(s): sem balão, 
estéril, descartável, constando 
graduação e numeração 
impressos no tubo, embaladas 
individualmente em papel grau 
cirúrgico, com abertura em 
pétala, Unidade de 
Fornecimento: unidade. 

SOLIDOR 4,85 

 
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

31 Unidade 4.500 509310 

EQUIPO PARA BOMBA DE 
INFUSÃO, Classificação 
ANVISA: classe II, Aplicação: 
para infusão de nutrição e 
demais líquidos infundidos por 
via enteral por bomba de 
infusão, Cor(es): lilás, 
Material(is): tubo em PVC, 
intermediado por segmento de 
silicone grau médico, 
Tamanho(s): aproximadamente 
2,5m, Apresentação: contendo 
câmara gotejadora flexível, com 
filtro de ar bacteriológico de 0,2 
micra, filtro para partículas de 
15 micras, tubo com clamp corta 
fluxo, ponta perfurante tipo 
universal, pinça corta fluxo (tipo 
rolete) e conector terminal 
descartável, graduado, com 
capas protetoras nas 
extremidades, Característica(s): 
descartável, estéril, atóxico e 
apirogênico, Característica(s) 
Adicional(is): embalados 
individualmente em papel grau 
cirúrgico com filme de polietileno 
com poliéster, contendo dados 
de fabricação, identificação do 
fabricante, procedência, 
esterilização, validade, número 
de lote e registro no Ministério 
da Saúde. Compatível com a 
bomba de infusão da marca: 
LIFEMED, modelo: LF SMART, 
Unidade de Fornecimento: 
unidade. 

LIFEMED / 
EQUIPO 

PARA 
BOMBA 

30,00 

 
Manaus, 10 de agosto de 2021. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0091/2021 - DIREP/DAI/SEMSA 
 

No dia 10 de agosto de 2021, no Órgão Gerenciador, 
foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para 
eventual fornecimento de materiais odontológicos para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 112/2021 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16370234/2021-SEMSA (PROTUS), assim 
como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 
 
AMAZON COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

08 Unidade 200 508600 

POSICIONADOR DE FILME, 
Tipo: adulto; Aplicação: 
auxilia ma tomada 
radiográfica; 
Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável. 

MAQUIRA 76,00 

09 Unidade 200 508601 

POSICIONADOR DE FILME, 
Tipo: infantil; Aplicação: 
auxilia no posicionamento do 
filme radiográfico; 
Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável. 

MAQUIRA 76,00 

 
RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

03 Unidade 400 508564 

ESPÁTULA, Tipo: lecron 
Aplicação: auxilia em 
procedimentos restauradores/ 
protéticos. Material(is):aço 
inox; Característica(s) 
Adicional(is): Possui uma 
ponta em forma de faca e a 
outra em forma de colher,na 
embalagem deve conter lote 
de fabricação. 

6B INVENT 
GERMANY 16,94 

04 Unidade 400 508566 

ESPÁTULA, Tipo: nº7 
Aplicação: utilizadas para 
modelar e detalhar a 
escultura dental. Material(is): 
aço inox Dimensão(ões): a 
ser definido Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, na 
embalagem deve conter lote 
de fabricação. Deve ser 
gravado a laser com as 
inscrições SEMSA PMM. 

6B INVENT 
GERMANY 14,99 

05 Unidade 400 508569 

ESPÁTULA,Tipo: dupla nº31 
Aplicação: uso com cera em 
laboratório Material(is): aço 
inox; Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, na 
embalagem deve conter lote 
de fabricação. 

6B INVENT 
GERMANY 16,99 

12 Unidade 2.000 510879 

CURETA, Tipo: para dentina; 
Numeração: 14; Aplicação: 
Material: aço inox; 
Características Adicionais: 
autoclavável, gravação a 
laser com as inscrições 
SEMSA-PMM, embalagem 
com marca e lote de 
fabricação, Registro na 
ANVISA. 

6B INVENT 
GERMANY 14,50 

13 Unidade 2.000 510880 

CURETA, Tipo: para dentina; 
Numeração : 16; Material: aço 
inox; Características Adicionais: 
autoclavável com gravação a 
laser com as inscrições SEMSA-
PMM, embalagem com marca e 
lote de fabricação, Registro na 
ANVISA. 

6B INVENT 
GERMANY 14,50 

14 Unidade 2.000 510882 

CURETA, Tipo: para dentina; 
Numeração: 18; Material: aço 
inox; Características Adicionais: 
autoclavável com gravação a 
laser com as inscrições SEMSA-
PMM, embalagem com marca e 
lote de fabricação, Registro na 
ANVISA. 

6B INVENT 
GERMANY 14,50 

15 Unidade 1.000 510953 

TESOURA, Tipo: Metzembaum 
Reta, Aplicação: separar os 
tecidos sem seccionar, Material: 
aço inox, Tamanho: 15cm, 
Características Adicionais: 
autoclavável, gravação a laser 
com as inscrições SEMSA-
PMM. 

6B INVENT 
GERMANY 39,57 

16 Unidade 200 514020 

DESCOLADOR 
MOLT,Aplicação: cirurgias em 
geral, sindesmotomia, 
deslocamento ou diérese; 
Material(is): aço inox; 
Característica(s) Adicional(is): 
autoclavável, gravação a laser 
com as inscrições SEMSA-
PMM. 

6B INVENT 
GERMANY 65,00 

17 Unidade 200 514021 

TESOURA, Tipo: Íris curva; 
Tamanho(s): 11,5cm; 
Material(is): aço inox; 
Característica(s) Adicional(is): 
ponta fina, autoclavável 
gravação a laser com as 
inscrições SEMSA-PMM. 

6B INVENT 
GERMANY 29,98 

18 Unidade 200 514022 

TESOURA, Tipo: Ouro Curva, 
Tamanho(s): 10cm; Material(is): 
aço inox; Característica(s) 
Adicional(is): ponta fina, 
autoclavável, gravação a laser 
com as inscrições SEMSA-
PMM. 

6B INVENT 
GERMANY 37,02 

19 Unidade 200 514023 

TORRE ORTODÔNTICA, 
Aplicação: conformar arcos 
ortodônticos a partir de varetas 
de fios quadrados ou 
retangulares, de várias 
espessuras; Material(is): em aço 
inoxídavel com manípulo em 
polímero de engenharia; 
Característica(s) Adicional(is): 
autoclavável. 

6B INVENT 
GERMANY 99,84 

35 Unidade 200 514060 

COLOCADOR DE 
ELASTIQUE, Tipo: de lados 
diferentes, Aplicação: colocação 
e retirada de elásticos 
ortodônticos, Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, com 
gravação a laser com as 
inscrições SEMSA-PMM, 
registro na ANVISA. 

6B INVENT 
GERMANY 16,28 

39 Unidade 200 514070 

COLOCADOR DE 
ELASTIQUE, Tipo: lados iguais; 
Aplicação: colocação e retirada 
de elásticos ortodônticos; 
Característica(s) Adicional(is): 
autoclavável, registro na 
ANVISA. 

6B INVENT 
GERMANY 14,98 

 
WN  COMÉRCIO ODONTO - CIRÚRGICO  LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

02 Unidade 2.000 508563 

ESCAVADOR, Tipo: de 
dentina nº17 Aplicação: cortar 
tecidos e retiradas de partes 
moles (dentina) Material(is): 
aço inox, Característica(s) 
Adicional(is): Registro no 
ministério da saúde. Deve ser 
gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA PMM" 
Unidade de fornecimento : 
unidade 

6B 17,80 

07 Unidade 500 508599 

PORTA AGULHA 
MATHIEUAplicação: Auxilia na 
apreenção e manuseio do fio 
de sutura; Material(is): em aço 
inox; Característica(s) 
Adicional(is): Deve ser gravado 
a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

6B 70,00 
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10 Unidade 200 510435 

ALICATE, Tipo: Ortodôntico 
Angle 139; Característica (as): 
ponta cônica delicada, 
autoclavável; Aplicação: 
realização de dobras 
arredondadas e em ângulos 
retos; Material (ais): aço inox; 
Características Adicionais: 
Deve ser gravado a laser com 
as inscrições SEMSA-PMM. 

GOLGRAN 100,10 

11 Unidade 200 510436 

ALICATE, Ortodôntico Tipo: 
Tridente 200 Aplicação: para a 
formação de ganchos; 
Material: aço inoxidável; 
Características Adicionais: 
autoclavável, Deve ser 
gravado a laser com as 
inscrições SEMSA-PMM. 

GOLGRAN 119,99 

21 Unidade 200 514044 

ADAPTADOR DE BANDAS, 
Tipo: Rabo de Peixe; Aplicação: 
adaptar bandas metálicas ao 
dente; Material(is): aço inox; 
Característica(s) Adicional(is): 
autoclavável, com gravação a 
laser com as inscrições 
SEMSA-PMM, registro na 
ANVISA. 

6B 18,69 

22 Unidade 200 514045 

ALICATE, Tipo: ortodôntico 
767, Aplicação: dobrar fios de 
até 1,0mm com ranhuras de 
guia, Material (is): aço inox, 
Característica(s) Adicional(is): 
autoclavável, com gravação a 
laser com as inscrições 
SEMSA-PMM, registro na 
ANVISA. 

GOLGRAN 124,49 

23 Unidade 200 514046 

ALICATE, Tipo: Ortodôntico 
014-151, Aplicação: corte de 
fios leves (amarrilhos), 
Material(is): aço inox, 
Característica(s) Adicional(is): 
autoclavável, com gravação a 
laser com as inscrições 
SEMSA-PMM, com registro na 
ANVISA. 

6B 450,00 

24 Unidade 200 514047 

ALICATE, Tipo: Ortodôntico 
De La Rosa 004-109, 
Aplicação: realizar contornos e 
arcos no fio, Material(is): aço 
inox, Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, com 
gravação a laser com as 
inscrições SEMSA-PMM, 
registro na ANVISA. 

GOLGRAN 119,70 

25 Unidade 200 514048 

ALICATE, Tipo: Ortodôntico 
Nance 001, Aplicação: fazer 
ondulações em arames 
redondos e retangulares, 
Material(is): aço inox, 
Característica(s) Adicional(is): 
autoclavável, com gravação a 
laser com as inscrições 
SEMSA-PMM, registro na 
ANVISA. 

GOLGRAN 119,70 

26 Unidade 200 514049 

ALICATE, Tipo: Ortodôntico 
700, Aplicação: para corte de 
fios na distal, Material(is): aço 
inox, Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, com 
gravação a laser com as 
inscrições SEMSA-PMM, 
registro na ANVISA. 

GOLGRAN 461,50 

28 Unidade 200 514051 

ALICATE, Tipo: Ortodôntico 
347, Aplicação: remoção de 
bandas posteriores, 
Material(is): aço inox, 
Característica(s) Adicional(is): 
autoclavável, com gravação a 
laser com as inscrições 
SEMSA-PMM, registro na 
ANVISA. 

6B 129,89 

30 Unidade 200 514054 

ALICATE, Tipo: Ortodôntico 
346C; Aplicação: remoção de 
bráquetes; Material(is): aço 
inox; Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, com 
gravação a laser com as 
inscrições SEMSA-PMM, com 
registro na ANVISA. 

6B 122,09 

31 Unidade 200 514055 

ALICATE, Tipo: Ortodôntico 
346R, Aplicação: remoção de 
bráquetes com localização ou 
posição difícil, Material(is): aço 
inox, Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, 
gravação a laser com as 
inscrições SEMSA-PMM, 
registro na ANVISA. 

6B 129,79 

32 Unidade 200 514056 

ALICATE, Tipo: Tweed 442, 
Aplicação: realizar torque em 
fios duros, Material(is): aço 
inox, Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, com 
gravação a laser com as 
inscrições SEMSA-PMM, 
registro na ANVISA. 

6B 130,00 

33 Unidade 200 514057 

ALICATE Tipo: Ortodôntico 
Universal 325, Aplicação: 
confeccionar barra palatina, 
dobrar fios de 0,7mm e 
0,9mm, Material(is): aço 
inox, Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável, 
com gravação a laser com 
as inscrições SEMSA-PMM, 
registro na ANVISA. 

GOLGRAN 128,49 

37 Unidade 500 514064 

CUBA, Tipo: redonda; 
Tamanho(s): 10cm; 
Aplicação: para assepsia; 
Capacidade: até 340ml; 
Material(is): aço inox; 
Característica(s) 
Adicional(is): autoclavável. 

FLEXINOX 22,75 

 
Manaus, 10 de agosto de 2021. 

 
 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021 – CML/PM 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0092/2021 - DIREP/DAI/SEMSA 

 

No dia 12 de agosto de 2021, no Órgão Gerenciador, 
foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para 
Eventual fornecimento de insumos odontológicos para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 130/2021 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16370352/2021-SEMSA (PROTUS), assim 
como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 
 
WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

01 Unidade 80 504009 

BROCA DE GATES - GLIDDEN, 
NÚMERO 04, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: Broca de Gates 
número 04 para motor de baixa 
rotação, confeccionada em 
carboneto de tungstênio, com 
desempenho livre de vibrações, 
medindo 32mm de 
comprimento, sem rebarbas ou 
sinal de oxidação. Esterilizável 
através de calor úmido, seco ou 
por agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 
conforme constar do registro do 
produto, trazendo número do 
lote e número de registro no 
Ministério da Saúde. 

MICRO 
DONT 12,00 
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02 Unidade 50 504011 

BROCA DE GATES - GLIDDEN, 
NÚMERO 06 Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: Broca de Gates 
número 06 para motor de baixa 
rotação, confeccionada em 
carboneto de tungstênio, com 
desempenho livre de vibrações, 
medindo 32mm de 
comprimento, sem rebarbas ou 
sinal de oxidação. Esterilizável 
através de calor úmido, seco ou 
por agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 
conforme constar do registro do 
produto, trazendo número do 
lote e número de registro no 
Ministério da Saúde. 

MICRO 
DONT 12,00 

03 Unidade 150 504012 

BROCA DE LARGO PEESO, 
NÚMERO 1 Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: Broca de largo 
peeso número 01 para motor de 
baixa rotação, confeccionada 
em carboneto de tungstênio, 
com desempenho livre de 
vibrações, medindo 32mm de 
comprimento, sem rebarbas ou 
sinal de oxidação. Esterilizável 
através de calor úmido, seco ou 
por agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 
conforme constar do registro do 
produto, trazendo número do 
lote e número de registro no 
Ministério da Saúde. 

MICRO 
DONT 

12,00 

04 Unidade 100 504013 

BROCA DE LARGO PEESO, 
NÚMERO 2 Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: Broca de largo 
peeso número 02 para motor de 
baixa rotação, confeccionada 
em carboneto de tungstênio, 
com desempenho livre de 
vibrações, medindo 32mm de 
comprimento, sem rebarbas ou 
sinal de oxidação. Esterilizável 
através de calor úmido, seco ou 
por agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 
conforme constar do registro do 
produto, trazendo número do 
lote e número de registro no 
Ministério da Saúde. 

MICRO 
DONT 

12,50 

05 Unidade 100 504014 

BROCA DE LARGO PEESO, 
NÚMERO 3 Classificação ANVISA: 
Classe II. Apresentação: Broca de 
largo peeso número 03 para motor 
de baixa rotação, confeccionada 
em carboneto de tungstênio, com 
desempenho livre de vibrações, 
medindo 32mm de comprimento, 
sem rebarbas ou sinal de oxidação. 
Esterilizável através de calor úmido, 
seco ou por agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 
conforme constar do registro do 
produto, trazendo número do lote e 
número de registro no Ministério da 
Saúde. 

MICRO 
DONT 

12,50 

06 Unidade 600 504015 

BROCA CIRÚRGICA, TIPO 
ZECRYA NÚMERO 161 
Classificação ANVISA: Classe I. 
Apresentação: Broca tipo zecrya 
número 161 (extra longa), 
confeccionada em aço carbide, 
para motores de alta rotação, com 
desempenho livre de vibrações, 
com ponta ativa de 11 mm e 
comprimento de 28mm, com 
lâminas helicoidais sem rebarbas 
ou sinais de oxidação. Esterilizável 
através de calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada conforme 
constar do registro do produto, 
trazendo número do lote e número 
de registro no Ministério da Saúde. 

MICRO 
DONT 

19,80 

15 Frasco 800 504048 

CLOREXIDINA PARA 
BOCHECHO, Classificação 
ANVISA: Classe I. Apresentação: 
solução aquosa de digluconato de 
clorexidina O,12%, sabor menta, 
antiséptico para os 
microorganismos gram positivos e 
negativos e para algumas 
leveduras. Unidade de 
Fornecimento: frasco com 250ml. 

VIC PHAR 
MA 10,89 

17 Unidade 30 504054 

CONDENSADOR DE GUTA-
PERCHA, Classificação ANVISA: 
Classe II. Apresentação: 
condensador mcspadden número 
55, fabricado em aço inoxidável, 
para caneta de baixa rotação, para 
termoplastificar a guta percha por 
fricção. 

MK LIFE 28,63 

18 Seringa 2.100 504055 

ÁCIDO ORTOFOSFORICO, 
Classificação ANVISA: Classe 
II. Tamanho(s): seringa 
contendo 2,5 a 3,0ml ou 3g. 
Apresentação: condicionador 
para esmalte dental à base de 
ácido fosfórico Material(is): 
ácido fosfórico a 37%. Unidade 
de Fornecimento: seringa. 

MAQUI RA 3,50 

21 Caixa 60 504060 

CONE PRINCIPAL DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
percha principal F1 - 28 mm. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 60 unidades. 

DIA 
DENTE 
QUIMI 
DROL 

49,80 

22 Caixa 60 504061 

CONE PRINCIPAL DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
percha principal F2 - 28 mm. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 60 unidades. 

DIA 
DENTE 
QUIMI 
DROL 

49,80 

23 Caixa 20 504063 

CONE PRINCIPAL DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
percha principal F4 - 28 mm. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 60 unidades. 

DIA 
DENTE 
QUIMI 
DROL 

49,80 

25 Caixa 100 504065 

CONE PRINCIPAL DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: protaper sortido, 
28 mm. Confeccionado à base 
de guta percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 60 unidades. 

DIA DENT 
QUIMI 
DROL 

54,99 

 
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

14 Kit 120 504028 

CIMENTO ENDODÔNTICO, 
Classificação ANVISA: Classe 
II. Apresentação: cimento para 
canal à base de óxido de zinco 
e eugenol, com boa tolerância 
dos tecidos apicais, 
radiopacidade e 
impermeabilidade. Unidade de 
Fornecimento: kit contendo 1 
frasco de pó de 12g + 1 frasco 
de líquido com 10ml. 

DENT 
SPLY 57,54 

19 Caixa 100 504056 

CONE PRINCIPAL DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
percha principal 1ª série. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 120 unidades. 

DENT 
SPLY 28,05 

20 Caixa 100 504058 

CONE PRINCIPAL DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
percha principal calibrado nº 30. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 

DENT 
SPLY 28,05 
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resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 120 unidades. 

24 Caixa 20 504064 

CONE PRINCIPAL DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
percha principal F5 - 28 mm. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 60 unidades. 

DENT 
SPLY 

33,00 

27 Caixa 50 504067 

CONE ACESSÓRIO DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
acessórios FF - 28mm. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 120 unidades. 

DENT 
SPLY 28,05 

28 Caixa 50 504068 

CONE ACESSÓRIO DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
secundários FM - 28mm. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 120 unidades 

DENT 
SPLY 

28,05 

29 Caixa 90 504069 

CONE ACESSÓRIO DE GUTA 
PERCHA, Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
secundários M - 25mm. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 120 unidades 

DENT 
SPLY 32,00 

30 Caixa 50 504070 

CONE ACESSÓRIO DE GUTA 
PERCHA Classificação 
ANVISA: Classe II. 
Apresentação: cones de guta 
secundários M - 28mm. 
Confeccionado à base de guta 
percha, óxido de zinco e 
corantes. O cone deverá ser 
resistente, maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se romper, não 
ressecar, ter tolerância tecidual 
e promover vedação apical. 
Unidade de Fornecimento: caixa 
com 120 unidades. 

DENT 
SPLY 

28,05 

 
AMAZON COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

16 Frasco 600 504049 

CLOREXIDINA PARA 
DESINFECÇÃO DE 
CAVIDADE, Classificação 
ANVISA: Classe I. 
Apresentação: solução aquosa 
para desinfecção de cavidades. 
Indicado para assepsia de 
preparos cavitários, preparos 
de coroas, inlays, desinfecção 
de instrumentos. Facilmente 
removida na secagem, não 
interfere na adesão da 
restauração. Minimiza a 
sensibilidade pós-operatória e 
contribui na prevenção de 
pulpites. Material(is): 
digluconato de clorexidina 
líquida a 2%. Unidade de 
Fornecimento: frasco com 
100ml. 

RIOQUIMI
CA / 

RIOHEX 
2% 

5,50 

 
Manaus, 12 de agosto de 2021. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 1048/2021-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de 

junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e 
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus 
(PCCS); 

CONSIDERANDO o Parecer n. º 103/2017-P. 
Pessoal/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal/PGM, 
que trata da Evolução Funcional do Profissional do Magistério, em 
virtude de Progressão e Progressão por Titularidade; 

 
CONSIDERANDO o Parecer n. º 90/2018-P. Pessoal/PGM, 

assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal/PGM, que trata da 
Evolução Funcional do Profissional do Magistério, em virtude de 
Progressão; 

 
CONSIDERANDO a Portaria 0025/2008, de 02 de abril 

2008, publicada no DOM 1945, de 22/04/2008; 
 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo nº 

2021.18000.18125.0.005441 (n. º 2020/4114/1990.9/00062, de 
28/01/2020) de 13/04/2021. 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR a Portaria 0025/2008-SEMED/GS, publicada na 
Edição n. º 1945, do Diário Oficial do Município, de 22-04-2008, 
especificamente quanto à Evolução Funcional na Carreira, em virtude de 
Progressão por Titularidade (ESPECIALIZAÇÃO) da servidora abaixo 
identificada, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação passa a viger da 
forma que segue: 
 
PROCESSO 22007/4114/4147/06941 
SERVIDORA MARLETE DE SOUSA NUNES 
MATRÍCULA 088.701-3 A 
CARGO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
PADRÃO E REFERÊNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA 2 C 
PADRÃO E REFERÊNCIA CONCEDIDO POR 
PROGREESSÃO POR TITULARIDADE 2 F 

TÍTULO ESPECIALISTA 
VIGÊNCIA 16/11/2007 

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

 
Manaus, 16 de agosto de 2021. 

            
 
 

 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

(*) PORTARIA N° 181/2021 - GS/SEMASC 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições 
legais e, 

 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 

observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o que 

está determinando na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, no seu artigo 
58, inciso III, e artigos 67 a 82 nos seus incisos e parágrafos, que 
preveem a fiscalização e o acompanhamento dos contratos 
administrativos, por representante da Administração especialmente 
designado; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a 

fiscalização sobre a execução contratos dos firmados pela Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC por 
intermédio do Fundo Municipal de assistência Social - FMAS, tendo em 
vista o princípio da legalidade moralidade e eficácia. 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

gestor e fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos 
contratos por si celebrados; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1°– ALTERAR, a contar de 1º de agosto de 2021, a 
comissão para acompanhamento e fiscalização de todos os Contratos 
de Fornecimento de Bens, celebrados pelo Município de Manaus, 
através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania – SEMASC por intermédio do Fundo Municipal de assistência 
Social - FMAS, arrolados no ANEXO I da presente Portaria. 

 
Art. 2°– DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 

para que procedam à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA dos ajustes indicados 
no anexo desta Portaria durante toda a vigência destes ajustes, ou até 
que seja determinada sua substituição: 
 

SERVIDOR GESTOR DO CONTRATO MATRICULA CARGO 

WALTER DOS SANTOS CARVALHO 133.390 - 9 C 
GERENTE DE CONTRATOS, 

CONVENIOS, OUTROS 
AJUSTES E COMPRAS 

SERVIDORES FISCAIS DO CONTRATO MATRICULA  
IBSON DE SOUZA BARBOZA 137.672-1C CHEFE DE DIVISÃO DE 

LOGISTICA E PATRIMÔNIO. 

MARIA DO PERPETUO S M BARBOSA 117.808 - 3 E 
CHEFE DE DIVISÃO DE 

PROMOÇÃO DE DIREITOS 
SOCIAIS ECONOMICOS 

LUCIO MOISES SANTANA GUSMÃO 096.089 - 6 B 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

DE DIREITOS HUMANOS 
SUPLENTE 

WALKISON PINHEIRO SOARES 138.108-3A GERENTE DE ALMOXARIFADO 
JOÃO CLAUDIO NOBRE DA SILVA 137.529-6A ASSESSOR TÉCNICO 

 
Art. 3°– DETERMINAR que os referidos servidores 

adotem todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, 
observando em especial a Lei nº 8.666/93. 

 

Art. 4°– RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO 
CONTRATO: 

I. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem 
como os atos preparatórios à instrução processual e ao 
encaminhamento da documentação para formalização dos 
procedimentos que envolvam a prorrogação, repactuação, revisão, 
reajuste de preço, acréscimo, supressão, por meio de termos aditivos ou 
apostilamentos, dentre outros, conforme diretrizes definidas pelo titular 
da Pasta; 

II. Buscar, com antecedência mínima de 4 (quatro) meses 
da data de término do contrato, junto ao fiscal e à área demandante 
informações a respeito da conveniência de se prorrogar ou não a 
prestação dos serviços; 

III. Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, 
acerca da necessidade de adoção de providências visando à 
deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao 
término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada 
objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias; 

IV. Promover o controle das garantias apresentadas pelas 
empresas contratadas, comunicando ao superior imediato a ocorrência 
de desatualização; 

V. Manter os processos devidamente instruídos, inserindo 
todas as comunicações com a contratada, inclusive e-mails; 

VI. Observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade; 

VII. Esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, 
solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, 
parecer de especialistas; 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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VIII. Fiscalizar a obrigação do contratado e manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias; 

IX. Orientar os fiscais de contrato no desempenho das 
atribuições. 
 

Art. 5°– RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DE 
CONTRATO: 

I.Conhecer o processo de contratação, bem como, o 
contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida 
com os demais setores responsáveis pela Administração, para o fiel 
cumprimento do contrato, principalmente quanto: 

a) Ao objeto da contratação; 
b) A forma de execução; 
c) A forma de prazo de entrega, assistência técnica ou 

prestação de serviços; 
d) O cronograma de serviços; 
e) As obrigações da contratante e da contratada; 
f) As condições de pagamento; 
g) As atribuições da fiscalização; 
h) As sanções administrativas previstas no instrumento 

contratual. 
II.Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMASC e FMAS. 

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

IV.Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços; 

V.Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 
VI.Informar ao Gestor do Contrato e à administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela Contratada; 

VII.Estabelecer prazo para correção de eventuais 
pendências na execução do contrato e informar à autoridade 
competente, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do 
serviço ou em relação a terceiros; 

VIII.Notificar a contratada, com o auxílio do Gestor de 
Contratos, quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o 
descumprimento das cláusulas contratuais, juntando o respectivo 
documento ao processo de contratação da empresa ou profissional; 

IX.Propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 
para regularização das faltas e defeitos observados. 

 
Art. 6°– DETERMINAR que na situação de impedimento 

do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções 
relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta, e em eventual 
impedimento de um dos fiscais, o Gestor do Contrato assumirá as 
funções inerentes à fiscalização. 

 
Art. 7°– REVOGAR a Portaria Nº 087/2021/GS/SEMASC, 

publicadas no DOM Nº 5077, de 16 de abril de 2021, a Portaria Nº 
113/2021/GS/SEMASC publicada no DOM Nº 5107, de 26 de maio de 
2021, Portaria Nº 129/2021/GS/SEMASC publicada no DOM Nº 5113, de 
 07 de junho de 2021, Portaria N°143/2020 GS/SEMASC, de 03 de 
agosto de 2020, publicada no DOM N° 4901, de 10 de agosto de contar 
de 01 de agosto de 2021. 

 
Art. 8°– Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de 

agosto de 2021. 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 
 
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM N°5150, de 
28.07.2021. 

ANEXO I 
 

LISTAGEM DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
FORNECIMENTO DE BENS A SEREM FISCALIZADOS 

 
UNIDADE 
GESTORA Nº CONTRATO CONTRATADO OBJETO 

SEMASC 012/2017 
ADAUTO 

VICTOR DA 
COSTA - ME 

Contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços de aquisição de 1.942 (hum mil, 
novecentos e quarenta e duas) urnas funerárias para 
atender o s.o.s. funeral da Semasc. 

SEMASC 028/2020 A CHAVES 
COIMBRA 

Aquisição 1.200 (mil e duzentos) unidades de 
saco de gelo de 40 Kg, GELO, Tipo: escama, 
Material: agua potável, Características: inodoro e 
insipido, Aplicação: refrigeração em geral, 

FMAS 005/2020 L.A. FELIX - ME 

Fornecimento de 1.056 (mil e cinquenta e seis) 
unidades de água mineral de 350ml, Composição: 
agua mineral natura, sem gás, Característica(s) 
Adicional(is): produto em conformidade com a 
legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 350ml, para atender as 
necessidades do Departamento de Proteção 
Social Básica -DPSB. 

FMAS 021/2020 L.A. FELIX - ME 

Fornecimento de 60.000 (sessenta mil) unidades de 
água mineral de 350ml, Composição: agua mineral 
natura, sem gás, Característica(s) Adicional(is): 
produto em conformidade com a legislação em vigor, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 350ml, 
para atender as necessidades do Departamento de 
Proteção Social Básica – DPSB, visando atender a 
Gestão Descentralizadas Municipal do Cadastro 
Único e Programa Bolsa Família 

FMAS 023/2020 L.A. FELIX - ME 

Fornecimento de 60.000 (sessenta mil) unidades 
de água mineral de 350ml, Composição: agua 
mineral natura, sem gás, Característica(s) 
Adicional(is): produto em conformidade com a 
legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 350ml, para atender as 
necessidades do Departamento de Proteção 
Social Básica – DPSB, visando atender a Gestão 
Descentralizadas Municipal do Cadastro Único e 
Programa Bolsa Família 

FMAS 013/2020 

NUTRIBENI 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
ALIMENTICIOS 

EIRELI 

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. 

FMAS 003/2020 L.A. FELIX - ME 

Aquisição de 5.100 (cinco mil e cem) garrafões de 
ÁGUA MINERAL 20 Litros, Composição: água 
mineral natural, sem gás, característica (s) 
Adicional (is): produto em conformidade com a 
legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: 
embalagem retornável com 20 litros. 

FMAS 020/2020 L.A. FELIX - ME 

Fornecimento de 30.000 (trinta mil) unidades de 
água mineral de 350ml, Composição: agua 
mineral natura, sem gás, Característica(s) 
Adicional(is): produto em conformidade com a 
legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 350ml, Manaus, segunda-feira, 
23 de novembro de 2020 DOM | Edição 4971 | 
Página 30 para atender as necessidades do 
Departamento de Proteção Social Básica – DPSB. 

SEMASC 016/2020 L.A. FELIX - ME 

Fornecimento de 10.000 (dez mil) unidades de 
água mineral de 350ml, Composição: água 
mineral natura, sem gás, Característica(s) 
Adicional(is): produto em conformidade com a 
legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 350ml, para atender as 
necessidades desta SEMASC. 

SEMASC 007/2020 L.A. FELIX - ME 

Aquisição de 144 (cento e quarenta e quatro) 
botijas de gás liquefeito (GLP), de 45 kg, cuja 
composição é de propano e butano, retornáveis, 
conforme normas técnica da ABNT E ANP, para 
atender as necessidades do Departamento de 
Segurança Alimentar e Nutricional - DSAN. 

SEMASC 015/2020 

D'MAX 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

LTDA 

Aquisição de 20.000 (vinte mil) garrafões de 
ÁGUA MINERAL 20 Litros, Composição 
embalagem retornável com 20 litros para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania – SEMASC. 

FMAS 005/2020 L.A. FELIX - ME 

Fornecimento de 1.056 (mil e cinquenta e seis) 
unidades de água mineral de 350ml, Composição: 
agua mineral natura, sem gás, Característica(s) 
Adicional(is): produto em conformidade com a 
legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 350ml, para atender as 
necessidades do Departamento de Proteção 
Social Básica -DPSB. 

FMAS 004/2020 
A CHAVES 
COIMBRA 

Aquisição de 600 (seiscentos) unidades de saco 
de gelo de 40 Kg, GELO, Tipo: escama, Material: 
agua potável, Características: inodoro e insipido, 
Aplicação: refrigeração em geral, Cor: incolor, 
Unidade de Fornecimento: saco de gelo com 
40Kg, Normas Técnicas: Registro no Ministério da 
Saúde, para atender as necessidades do 
Departamento de Proteção Social Básica – DPSB. 

FMAS 014/2020 

COMEXTRADE 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
LTDA-EPP 

Aquisição de 1.920 (mil novecentos e vinte) 
embalagens de 500g de CAFÉ, Tipo: torrado e 
moído, Aspecto Físico para atender as necessidades 
oriundas do Projeto” Educação em Direitos 
Humanos para Valorização Humana” promovida pelo 
Departamento de Direitos Humanos-DDH/SEMASC. 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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FMAS 015/2020 

D'MAX 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

LTDA 

Aquisição de 15.000 (quinze mil) garrafões de 
ÁGUA MINERAL 20 Litros para atender as 
necessidades do Departamento de Proteção 
Social Básica - DPSB. 

SEMASC 004/2021 

T R 
NASCIMENTO 

FORNECIMENT
O DE 

ALIMENTO 
EIRELI 

Fornecimento de cestas básicas, para atender as 
demandas da secretária municipal da mulher, 
assistência social e cidadania – Semasc. 

SEMASC 007/2021 
K R G 

TEIXEIRA - ME 

Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - glp de 
13kg, para atender as demandas do departamento 
de segurança alimentar e nutricional - dsan, 
conforme descrição e quantidade contida neste 
termo de referência. 

SEMASC 011/2017 

AGUIAR 
CALDAS 

COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 

ARTIGOS 
FUNERÁRIOS - 

EIRELI 

Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de aquisição de 2.609 
(duas mil, seiscentas e nove) urnas funerárias 
para atender o s.o.s. funeral da Semasc. 

 
 
 
 

(*) PORTARIA N°. 182 /2021 - GS/SEMASC 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições 
legais e, 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 
observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o que 

está determinando na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, no seu artigo 
58, inciso III, e artigos 67 a 82 nos seus incisos e parágrafos, que preveem 
a fiscalização e o acompanhamento dos contratos administrativos, por 
representante da Administração especialmente designado; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a 

fiscalização sobre a execução contratos dos firmados pela Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC por 
intermédio do Fundo Municipal de assistência Social - FMAS, tendo em 
vista o princípio da legalidade moralidade e eficácia. 
 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 
gestor e fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos 
contratos por si celebrados; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1°– ALTERAR, a contar de 1º de agosto de 2021, a 
comissão para acompanhamento e fiscalização de todos os Contratos 
de Fornecimento, Preparo e/ou Distribuição de Alimentação, 
celebrados pelo Município de Manaus, através da Secretaria Municipal 
da Mulher, Assistência Social e Cidadania – por intermédio do Fundo 
Municipal de assistência Social - FMAS, arrolados no ANEXO I da 
presente Portaria. 

 
Art. 2°– DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 

para que procedam à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA dos ajustes indicados 
no anexo desta Portaria durante toda a vigência destes ajustes, ou até 
que seja determinada sua substituição: 
 

SERVIDOR GESTOR DO 
CONTRATO 

MATRICULA CARGO 

WALTER DOS SANTOS 
CARVALHO 

133.390 - 9 C 
GERENTE DE CONTRATOS, 

CONVENIOS, OUTROS AJUSTES E 
COMPRAS 

SERVIDORES FISCAIS DO CONTRATO 

MARIA CLEONICE DA SILVA 
FREITAS 121.536 - 1 F 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 
ANA MARIA LIMA DE 
CARVALHO 

101.904 - 0 C DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

MARIA DO PERPETUO S M 
BARBOSA 

117.808 - 3 E CHEFE DE DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE 
DIREITOS SOCIAIS ECONÔMICOS 

SUPLENTE 

IBSON DE SOUZA BARBOZA 137.672-1C CHEFE DE DIVISÃO DE LOGISTICA E 
PATRIMÔNIO. 

ESAU DE ALMEIDA CRUZ 137.645 - 4 A ASSESSOR TECNICO III 

 
Art. 3°– DETERMINAR que os referidos servidores 

adotem todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, 
observando em especial a Lei nº 8.666/93. 

Art. 4°– RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO 
CONTRATO: 

I.Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem 
como os atos preparatórios à instrução processual e ao 
encaminhamento da documentação para formalização dos 
procedimentos que envolvam a prorrogação, repactuação, revisão, 
reajuste de preço, acréscimo, supressão, por meio de termos aditivos ou 
apostilamentos, dentre outros, conforme diretrizes definidas pelo titular 
da Pasta; 

II.Buscar, com antecedência mínima de 4 (quatro) meses 
da data de término do contrato, junto ao fiscal e à área demandante 
informações a respeito da conveniência de se prorrogar ou não a 
prestação dos serviços; 

III.Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, 
acerca da necessidade de adoção de providências visando à 
deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao 
término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada 
objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias; 

IV.Promover o controle das garantias apresentadas pelas 
empresas contratadas, comunicando ao superior imediato a ocorrência 
de desatualização; 

V.Manter os processos devidamente instruídos, inserindo 
todas as comunicações com a contratada, inclusive e-mails; 

VI.Observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade; 

VII.Esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, 
solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, 
parecer de especialistas; 

VIII.Fiscalizar a obrigação do contratado e manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias; 

IX.Orientar os fiscais de contrato no desempenho das 
atribuições. 
 

Art. 5°– RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DE 
CONTRATO: 

I.Conhecer o processo de contratação, bem como, o 
contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida 
com os demais setores responsáveis pela Administração, para o fiel 
cumprimento do contrato, principalmente quanto:  

a) Ao objeto da contratação;  
b) A forma de execução;  
c) A forma de prazo de entrega, assistência técnica ou 

prestação de serviços;  
d) O cronograma de serviços;  
e) As obrigações da contratante e da contratada;  
f) As condições de pagamento;  
g) As atribuições da fiscalização;  
h) As sanções administrativas previstas no instrumento 

contratual. 
II.Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMASC e FMAS. 

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

IV.Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços; 

V.Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 
VI.Informar ao Gestor do Contrato e à administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela Contratada; 

VII.Estabelecer prazo para correção de eventuais 
pendências na execução do contrato e informar à autoridade 
competente, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do 
serviço ou em relação a terceiros; 

VIII.Notificar a contratada, com o auxílio do Gestor de 
Contratos, quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o 
descumprimento das cláusulas contratuais, juntando o respectivo 
documento ao processo de contratação da empresa ou profissional; 

IX.Propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 
para regularização das faltas e defeitos observados. 
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Art. 6°– DETERMINAR que na situação de impedimento 
do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções 
relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta, e em eventual 
impedimento de um dos fiscais, o Gestor do Contrato assumirá as 
funções inerentes à fiscalização.  
 

Art. 7°– REVOGAR a Portaria Nº 088/2021/GS/SEMASC, 
publicada no DOM Nº 5077, de 16 de abril de 2021, Portaria Nº 
105/2021/GS/SEMASC, publicada no DOM Nº 5084, 28 de abril de 2021, 
a contar de 01 de agosto de 2021. 
 

Art. 8°– Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de 
agosto de 2021 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2021. 

 
 
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM N°5150, de 
28.07.2021. 
 

ANEXO I 
 

LISTAGEM DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PREPARO, 
FORNECIMENTO E/OU DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM 

FISCALIZADOS. 
 

UNIDADE 
GESTORA 

N° DO 
CONTRATO CONTRATADO OBJETO 

SEMASC 001/2021 A CHAVES COIMBRA 

Fornecimento de 6.000 (seis mil) 
quilos de gêneros alimentícios, tipo 
peixe para atender necessidades do 
departamento de segurança 
alimentar e nutricional - 
dsan/semasc. 

FMAS 002/2019 R MATOS DE OLIVEIRA E 
CIA LTDA - EPP 

Fornecimento de 69.350,00 
(sessenta e nove mil, trezentos e 
cinquenta) refeições preparadas, 
lanches e similares, característica 
(s): especializado em preparo e 
distribuição de refeições, tipo almoço 
e jantar, a serem servidas nas 
dependências do Serviço de 
Acolhimento Institucional Amine 
Daou Lindoso e do Serviço de 
Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes sob Medida 
Protetiva- SAICA. 

FMAS 013/2020 
NUTRIBENI COMERCIO 

DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI 

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 a Criança e Adolescente - 
SAICA 

FMAS 011/2020 
AM DA SILVA OLIVEIRA - 

ME 

Aquisição de 4.561 (quatro mil 
quinhentos e sessenta e um) 
LANCHES, composição: 01 bolo 
industrializado 40g, sabores 
diversos, em embalagem totalmente 
lacrada e sem grampos, 01 suco, 
sabores diversos, embalagem com 
200ml, acompanha 01 guardanapo 
de papel, folha simples, na cor 
branca, para atender necessidades 
do SAICA. 

FMAS 009/2019 R MATOS DE OLIVEIRA E 
CIA LTDA - EPP 

Fornecimento de lanches a serem 
servidos gratuitamente aos 
participantes dos grupos do Centro 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV. 

FMAS 026/2018 R MATOS DE OLIVEIRA E 
CIA LTDA 

Fornecimento 26.400 (vinte e seis mil 
e quatrocentas) refeições 
preparadas, tipo almoço comercial, 
fornecida em MARMITEX 
aluminizado descartável, conforme 
cardápio, peso: mínimo de 600g, 
Acondicionada: em embalagem 
individual, transportada: em caixa 
térmica, Acompanha: farinha ou 
farofa a parte em saquinho plástico e 
kits descartáveis (garfo, faca, colher 
e lenço) a serem servidas nas 
dependências do Serviço 
Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua-CENTRO POP. 

FMAS 020/2015 ELANE BALBINA 
MORAES MÁXIMO - ME 

Fornecimento de 37.800 (trinta e sete 
mil e oitocentos) lanches para atender 
as necessidades do SAICA sob 
medida protetiva. 

FMAS 016/2020 AM DA SILVA OLIVEIRA - 
ME 

Contrato tem por objeto à aquisição de 
1.000 (mil) LANCHES, composição: 01 
bolo industrializado 40g, sabores 
diversos, em embalagem totalmente 
lacrada e sem grampos, 01 suco, 
sabores diversos, embalagem com 
200ml, acompanha 01 guardanapo de 
papel, folha simples, na cor branca, 
para atender as necessidades da 
necessidade do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil – 
PETI, vinculado ao Departamento de 
Proteção Social Especial – DPSE. 

SEMASC 003/2021 

MRFSERVIÇOS DE 
ESCRITÓRIO E 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS -EIRELLI 

Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de 3.000 (três mil) 
Quilos de Frango, Apresentação: coxa 
e sobrecoxa, congelado, Característica 
(s) Adicional (is): isento de toda e 
qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para o consumo 
humano e em conformidade com a 
legislação em vigor, acondicionado em 
embalagem apropriada, para atender 
as necessidades do Departamento de 
Segurança Alimentar e Nutricional - 
DSAN/SEMASC 

FMAS 004/2021 BAR E RESTAURANTE 
BUDEGA 101 LTDA. 

Contratação de empresa especializada 
no preparo e distribuição para 
aquisição de 67.200 (sessenta e sete 
mil e duzentos reais) lanches tipo 
CAFÉ DA MANHÃ, para atender as 
Unidades Socioassistenciais do 
Departamento de Proteção Social 
Especial – DPSE. 

FMAS 003/2021 
BAR E RESTAURANTE 

BUDEGA 101 LTDA. 

Contratação de empresa especializada 
no preparo e distribuição de 
alimentação, para o fornecimento de 
54.000 (cinquenta e quatro mil) CAFÉS 
DA MANHÃ. 

FMAS 002/2021 
 

R MATOS DE OLIVEIRA 
CIA LTDA – EPP 

Contratação de empresa especializada 
no prepara e distribuição de 
alimentação, para o fornecimento de 
54.000 (cinquenta e quatro mil) 
refeições preparadas tipo almoço, para 
atender as necessidades das unidades 
de acolhimento para os venezuelanos 
da etnia warao. 

FMAS 001/2021 
PAJURA COMERCIO 

ATACADISTA DE 
PRODUTOS LTDA. 

Contratação de empresa especializada 
no prepara e distribuição de 
alimentação, para o fornecimento de 
54.000 (cinquenta e quatro mil) 
refeições preparadas tipo almoço, para 
atender as necessidades das unidades 
de acolhimento para os venezuelanos 
da etnia warao. 

 
 
 
 

(*) PORTARIA N°. 183 /2021 - GS/SEMASC 
 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições 
legais e, 

 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 

observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o que 

está determinando na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, no seu artigo 
58, inciso III, e artigos 67 a 82 nos seus incisos e parágrafos, que preveem 
a fiscalização e o acompanhamento dos contratos administrativos, por 
representante da Administração especialmente designado; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a 

fiscalização sobre a execução contratos dos firmados pela Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC por 
intermédio do Fundo Municipal de assistência Social - FMAS, tendo em 
vista o princípio da legalidade moralidade e eficácia. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1°– ALTERAR, a contar de 1º de agosto de 2021, a 
comissão para acompanhamento e fiscalização de todos os contratos 
de limpeza, conservação e controle de pragas, celebrados pelo 
Município de Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, 
Assistência Social e Cidadania – por intermédio do Fundo Municipal de 
assistência Social - FMAS, arrolados no ANEXO I da presente Portaria. 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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Art. 2°– DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 
para que procedam à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA dos ajustes indicados 
no anexo desta Portaria, a partir desta data e durante toda a vigência 
destes ajustes, ou até que seja determinada sua substituição: 
 

SERVIDOR GESTOR DO 
CONTRATO MATRICULA CARGO 

RENATA DE SOUZA 
FERNANDES 

137.658 - 6 A ASSESSOR TECNICO II 

SERVIDORES FISCAIS DO CONTRATO 

IBSON DE SOUZA BARBOZA 137.672-1C CHEFE DE DIVISÃO DE LOGISTICA E 
PATRIMÔNIO. 

FRANCISCO DAS CHAGAS F. 
DA COSTA 137.676-4A GERÊNTE DE SERVIÇOS GERAIS 

ANA MARIA LIMA DE CARVALHO 101.904 - 0 C DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

SUPLENTE 
MARIA DO PERPETUO S M 
BARBOSA 117.808 - 3 E 

CHEFE DE DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE 
DIREITOS SOCIAIS ECONÔMICOS 

MARCONDES SILVA DA MOTA 137.644-6A GERÊNTE DE MANUTENÇÃO 

 
Art. 3°– DETERMINAR que os referidos servidores 

adotem todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, 
observando em especial a Lei nº 8.666/93. 

 
Art. 4°– RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO 

CONTRATO: 
 

I.Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem 
como os atos preparatórios à instrução processual e ao 
encaminhamento da documentação para formalização dos 
procedimentos que envolvam a prorrogação, repactuação, revisão, 
reajuste de preço, acréscimo, supressão, por meio de termos aditivos ou 
apostilamentos, dentre outros, conforme diretrizes definidas pelo titular 
da Pasta; 

II.Buscar, com antecedência mínima de 4 (quatro) meses 
da data de término do contrato, junto ao fiscal e à área demandante 
informações a respeito da conveniência de se prorrogar ou não a 
prestação dos serviços; 

III.Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, 
acerca da necessidade de adoção de providências visando à 
deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao 
término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada 
objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias; 

IV.Promover o controle das garantias apresentadas pelas 
empresas contratadas, comunicando ao superior imediato a ocorrência 
de desatualização; 

V.Manter os processos devidamente instruídos, inserindo 
todas as comunicações com a contratada, inclusive e-mails; 

VI.Observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade; 

VII.Esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, 
solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, 
parecer de especialistas; 

VIII.Fiscalizar a obrigação do contratado e manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias; 

IX.Orientar os fiscais de contrato no desempenho das 
atribuições. 
 

Art. 5°– RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DE 
CONTRATO: 

 
I.Conhecer o processo de contratação, bem como, o 

contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida 
com os demais setores responsáveis pela Administração, para o fiel 
cumprimento do contrato, principalmente quanto: 

a) Ao objeto da contratação; 
b) A forma de execução; 
c) A forma de prazo de entrega, assistência técnica ou 

prestação de serviços; 
d) O cronograma de serviços; 
e) As obrigações da contratante e da contratada; 
f) As condições de pagamento; 
g) As atribuições da fiscalização; 
h) As sanções administrativas previstas no instrumento 

contratual. 

II.Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMASC e FMAS. 

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

IV.Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços; 

V.Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 
VI.Informar ao Gestor do Contrato e à administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela Contratada; 

VII.Estabelecer prazo para correção de eventuais 
pendências na execução do contrato e informar à autoridade 
competente, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do 
serviço ou em relação a terceiros; 

VIII.Notificar a contratada, com o auxílio do Gestor de 
Contratos, quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o 
descumprimento das cláusulas contratuais, juntando o respectivo 
documento ao processo de contratação da empresa ou profissional; 

IX.Propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 
para regularização das faltas e defeitos observados. 
 

Art. 6°– DETERMINAR que na situação de impedimento 
do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções 
relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta, e em eventual 
impedimento de um dos fiscais, o Gestor do Contrato assumirá as 
funções inerentes à fiscalização. 
 

Art. 7°– REVOGAR a Portaria Nº 089/2021/GS/SEMASC, 
publicadas no DOM Nº 5077, de 16 de abril de 2021, a contar de 01 de 
agosto de 2021. 
 

Art. 8°– Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de 
agosto de 2021. 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2021. 

 
 
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM N°5150, de 
28.07.2021. 
 

ANEXO I 
 

LISTAGEM DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SEREM 

FISCALIZADOS. 
 

UNIDADE 
GESTORA Nº CONTRATO CONTRATADO OBJETO 

FMAS 016/2015 

VILA DA BARRA 
COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES 
E SERVIÇOS DE 
DEDETIZAÇÃO 

Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de controle de 
praga, dedetização para atender os CRAS. 

FMAS 006/2017 
ALFAMA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA 

Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de controle de praga, 
para atender ao Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes 
Sob Medida Protetiva - SAICA 

FMAS 009/2017 ALFAMA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA 

Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de controle de pragas 
para atender as necessidades do DPSB 

FMAS 011/2017 ALFAMA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA 

Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de controle de 
pragas para atender as necessidades do 
DPSE, no prédio em que funciona o Sai 
Amine Doau Lindoso. 

FMAS 017/2020 DEC MASTER 
SERVIÇOS EIRELI 

Contratação da prestação de serviços de 
limpeza, asseio e conservação, incluindo a 
disponibilização de mão de obra qualificada 
com fornecimento de produtos saneantes, 
sanitários, materiais e equipamentos e 
demais insumos de limpeza e higienização, 
além dos equipamentos necessário a 
execução dos serviços, serviços de auxiliar 
de serviços gerais, serviços de jardinagem, 
serviços de encarregados de serviços gerais. 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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(*) PORTARIA N°. 184/2021 - GS/SEMASC 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 
observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o que 
está determinando na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, no seu artigo 
58, inciso III, e artigos 67 a 82 nos seus incisos e parágrafos, que preveem 
a fiscalização e o acompanhamento dos contratos administrativos, por 
representante da Administração especialmente designado; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a 
fiscalização sobre a execução contratos dos firmados pela Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC por 
intermédio do Fundo Municipal de assistência Social - FMAS, tendo em 
vista o princípio da legalidade moralidade e eficácia. 

 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 
gestor e fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos 
contratos por si celebrados; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1°– ALTERAR, a contar de 1º de agosto de 2021, a 
comissão para acompanhamento e fiscalização de todos os contratos 
de locação de imóveis, celebrados pelo Município de Manaus, através 
da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – por 
intermédio do Fundo Municipal de assistência Social - FMAS, arrolados 
no ANEXO I da presente Portaria. 

 

Art. 2°– DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 
para que procedam à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA dos ajustes indicados 
no anexo desta Portaria, a partir desta data e durante toda a vigência 
destes ajustes, ou até que seja determinada sua substituição: 
 

SERVIDOR GESTOR DO 
CONTRATO MATRICULA CARGO 

WALTER DOS SANTOS 
CARVALHO 133.390 - 9 C 

GERENTE DE CONTRATOS, 
CONVENIOS, OUTROS AJUSTES E 

COMPRAS 
SERVIDORES FISCAIS DO CONTRATO 

JUCIMARA DA SILVA MENEZES 125.609 - 2 F DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 

ANA MARIA LIMA DE CARVALHO 101.904 - 0 C 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
MARIA DO PERPETUO S 
CAVALCANTE 085.815 - 3 B 

CHEFE DE DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE 
DIREITOS SOCIAIS ECONÔMICOS 

SUPLENTE 

MARIA CLEONICE DA SILVA 
FREITAS 121.536 - 1 F 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

IBSON DE SOUZA BARBOZA 137.672-1C CHEFE DE DIVISÃO DE LOGISTICA E 
PATRIMÔNIO. 

 

Art. 3°– DETERMINAR que os referidos servidores 
adotem todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, 
observando em especial a Lei nº 8.666/93. 

 
Art. 4°– RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO 

CONTRATO: 
 
I.Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem 

como os atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento 
da documentação para formalização dos procedimentos que envolvam a 
prorrogação, repactuação, revisão, reajuste de preço, acréscimo, 
supressão, por meio de termos aditivos ou apostilamentos, dentre outros, 
conforme diretrizes definidas pelo titular da Pasta; 

II.Buscar, com antecedência mínima de 4 (quatro) meses 
da data de término do contrato, junto ao fiscal e à área demandante 
informações a respeito da conveniência de se prorrogar ou não a 
prestação dos serviços; 

III.Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, 
acerca da necessidade de adoção de providências visando à 
deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao 
término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada 
objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias; 

IV.Promover o controle das garantias apresentadas pelas 
empresas contratadas, comunicando ao superior imediato a ocorrência 
de desatualização; 

V.Manter os processos devidamente instruídos, inserindo 
todas as comunicações com a contratada, inclusive e-mails; 

VI.Observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade; 

VII.Esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, 
solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, 
parecer de especialistas; 

VIII.Fiscalizar a obrigação do contratado e manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o 
regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

IX.Orientar os fiscais de contrato no desempenho das 
atribuições. 
 

Art. 5°– RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DE 
CONTRATO: 

I.Conhecer o processo de contratação, bem como, o 
contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida 
com os demais setores responsáveis pela Administração, para o fiel 
cumprimento do contrato, principalmente quanto: 

a) Ao objeto da contratação; 
b) A forma de execução; 
c) A forma de prazo de entrega, assistência técnica ou 

prestação de serviços; 
d) O cronograma de serviços; 
e) As obrigações da contratante e da contratada; 
f) As condições de pagamento; 
g) As atribuições da fiscalização; 
h) As sanções administrativas previstas no instrumento 

contratual. 
II.Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMASC e FMAS. 

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

IV.Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços; 

V.Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 
VI.Informar ao Gestor do Contrato e à administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela Contratada; 

VII.Estabelecer prazo para correção de eventuais 
pendências na execução do contrato e informar à autoridade 
competente, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do 
serviço ou em relação a terceiros; 

VIII.Notificar a contratada, com o auxílio do Gestor de 
Contratos, quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o 
descumprimento das cláusulas contratuais, juntando o respectivo 
documento ao processo de contratação da empresa ou profissional; 

IX.Propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 
para regularização das faltas e defeitos observados 

 

Art. 6°– DETERMINAR que na situação de impedimento 
do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções 
relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta, e em eventual 
impedimento de um dos fiscais, o Gestor do Contrato assumirá as 
funções inerentes à fiscalização. 

 

Art. 7°– REVOGAR a Portaria Nº 090/2021/GS/SEMASC, 
publicadas no DOM Nº 5077, de 16 de abril de 2021, a contar de 01 de 
agosto de 2021. 

 

Art. 8°– Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de 
agosto de 2021. 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 

 
 
 
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM N°5150, de 
28.07.2021. 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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ANEXO I 
 
LISTAGEM DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS A SEREM FISCALIZADOS 
 

UNIDADE GESTORA Nº CONTRATO CONTRATADO OBJETO 

SEMASC 005/2016 
EUZIR COSTA 

DE FARIAS 

Contratação de pessoa física para 
locação de imóvel onde funciona o 
Conselho Tutelar da ZONA SUL I 
LOCALIZADO NA AVENIDA BORBA, 
N.º 1.415 – CACHOEIRINHA. 

SEMASC 001/2019 
FRANCISCO DE 
ASSIS DA SILVA 

Contratação de pessoa física para 
locação de imóvel onde funciona O 
CONSELHO TUTELAR DA ZONA 
NORTE LOCALIZADO NA RUA 
CAJARANA, N.º 36, CIDADE NOVA I. 

FMAS 006/2019 
SHOPPING 

MANAUS VIA 
NORTE SPE S.A. 

Locação das SALA 01B1 A/B/C/D, 
imóvel localizado na Av. Arquiteto 
Jose Henrique Bento Rodrigues, 
n°3.760, Bairro Monte das Oliveiras, 
CEP 69093-149, SHOPPING 
MANAUS VIA NORTE S/A, Destinado 
ao funcionamento do Centro de 
Referência de Assistência Social - 
CRAS TERRA NOVA. 

SEMASC 008/2018 
ANTONIA LEIDE 

PINHEIRO 
LANDIM 

Contratação de pessoa física para 
locação de imóvel onde funciona O 
CONSELHO TUTELAR DA ZONA 
RURAL LOCALIZADO NA RUA 
JAPURÁ, N.° 319/329 - CENTRO. 

SEMASC 009/2019 

AKO 
ADMINISTRADO
RA DE IMÓVEIS 

LTDA 

Contratação de empresa 
especializada na locação de imóvel 
comercial para o funcionamento do 
CONSELHO TUTELAR DA ZONA 
LESTE II LOCALIZADO NA 
AVENIDA AUTAZ MIRIM. 

SEMASC 005/2019 
NASCIMENTO E 
NASCIMENTO 

LTDA - EPP 

Contratação locação de imóvel onde 
funciona o CONSELHO TUTELAR 
DA ZONA CENTRO SUL 
LOCALIZADO NA RUA DOM 
MILTON CORREIA PEREIRA, N.º 
578, CONJ. CASTELO BRANCO, 
PARQUE 10 DE NOVEMBRO. 

SEMASC 027/2020 

AKO 
ADMINISTRADO
RA DE IMÓVEIS 

LTDA 

Contratação de empresa 
especializada na locação de imóvel 
comercial para O FUNCIONAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR DA 
ZONA LESTE I, LOCALIZADO NA 
AVENIDA AUTAZ MIRIM 

SEMASC 008/2020 
ESMERALDA 
MOURA DA 

SILVA 

Contratação para locação de imóvel 
onde funciona o SAICA 
LOCALIZADO NA RUA JERGELIN, 
N.º 342, JOÃO PAULO II 

SEMASC 009/2018 RITA SUELY 
BALBI UCHOA 

Serviço de locação de imóvel 
Localizado na Rua Sapeaçu (Antiga 
Penetração), n° 73 no Bairro do 
Alvorada, Destinado ao 
funcionamento do Centro de 
Atendimento Integrado Saúde, 
Educação e Assistência Social 
Especializado no Tratamento de 
Pessoas Portadoras de Transtorno 
com Especto Autista-EAMAAR. 

SEMASC 012/2019 
JANIO CÉSAR 

BEZERRA 
BENEVIDES 

Locação de um imóvel localizado na 
Rua Comandante Paulo Varella, n° 
175, Térreo, Conjunto Santos Dumont, 
Bairro da Paz. Destinado ao 
funcionamento do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS Zona 
Oeste. 

SEMASC 002/2018 

VICE 
PROVINCIA DOS 

FRADES 
MENORES 

CAPUCHINHOS 
DO AMAZONAS 

E RORAIMA 

Locação do imóvel, localizado na 
Rua Maria Mansur, n° 07, Bairro 
Petrópolis, CEP 69063-560, 
destinado ao funcionamento do 
Serviço de Acolhimento Institucional 
Amine Daou Lindoso. 

SEMASC 010/2020 
ANA TEREZA 
MONTEIRO 

O presente contrato tem por objetivo a 
locação de propriedade da Sra Ana 
Tereza Monteiro, Localizado na Rua 
Tapajós, n°472 - esquina com a Rua 
Leonardo Malcher, 1101- Centro. 
Destinado ao funcionamento do 
Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social - CREAS, 
Centro Sul. 

SEMASC 022/2020 
IVAN 

RODRIGUES 
DAS CHAGAS 

Contrato referente a locação de um 
imóvel, localizado na Rua Teodoro 
Sampaio, n° 72, Bairro São Jorge, 
Manaus/AM, destinado ao 
funcionamento do Conselho Tutelar 
da Zona Oeste 

SEMASC 008/2017 
FARIAS 

PARTICIPAÇÕE
S - EIRELI 

Locação de imóvel localizado na 
Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, n° 
402, Bairro Petrópolis, destinado ao 
funcionamento do Almoxarifado da 
SEMMASDH. 

SEMASC 004/2020 
MARIA DO 
CARMO DA 

SILVA 

Contrato referente a locação de 
imóvel, localizado na Rua Rodolfo 
Vale, n°70, Conjunto Juruá, Bairro 
Planalto, destinado ao funcionamento 
do Conselho Concelho Tutela da Zona 
Centro Oeste. 

(*) PORTARIA N°. 185/2021 - GS/SEMASC 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições legais e, 

 
CONSIDERNADO que a Administração Pública deve 

observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição  
Federal; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e 

a fiscalização sobre a execução contratos dos firmados  
pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – 
SEMASC por intermédio do Fundo Municipal de assistência  
Social - FMAS, tendo em vista o princípio da legalidade moralidade e 
eficácia. 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

gestor e fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos 
contratos por si celebrados; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1°– ALTERAR, a contar de 1º de agosto de 2021, a 
comissão para acompanhamento e fiscalização de todos os contratos 
de locação de veículos e transporte aquaviário, celebrados pelo 
Município de Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, 
Assistência Social e Cidadania – por intermédio do Fundo Municipal de 
assistência Social - FMAS, arrolados no ANEXO I da presente Portaria. 

 
Art. 2°– DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 

para que procedam à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA dos ajustes indicados 
no anexo desta Portaria, a partir desta data e durante toda a vigência 
destes ajustes, ou até que seja determinada sua substituição: 
 

SERVIDOR GESTOR DO CONTRATO MATRICULA CARGO 

WALTER DOS SANTOS CARVALHO 133.390 - 9 C 
GERENTE DE CONTRATOS, 

CONVENIOS, OUTROS 
AJUSTES E COMPRAS 

SERVIDORES FISCAIS DO CONTRATO 

IBSON DE SOUZA BARBOZA 137.672-1C CHEFE DE DIVISÃO DE 
LOGISTICA E PATRIMÔNIO. 

JOÃO CLAUDIO NOBRE DA SILVA 137.529 - 6 A ASSESSOR TECNICO I 
LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE MORAES 116.579-8C GERENTE DE TRANSPORTE 

SUPLENTE 
ESAU DE ALMEIDA CRUZ 137.645 - 4 A ASSESSOR TECNICO III 

MARIA DO PERPETUO S CAVALCANTE 085.815 - 3 B 
CHEFE DE DIVISÃO DE 

PROMOÇÃO DE DIREITOS 
SOCIAIS ECONÔMICOS 

 
Art. 3°– DETERMINAR que os referidos servidores 

adotem todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, 
observando em especial a Lei nº 8.666/93. 
 

Art. 4°– RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO 
CONTRATO: 

 

I.Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem 
como os atos preparatórios à instrução processual e ao 
encaminhamento da documentação para formalização dos 
procedimentos que envolvam a prorrogação, repactuação, revisão, 
reajuste de preço, acréscimo, supressão, por meio de termos aditivos ou 
apostilamentos, dentre outros, conforme diretrizes definidas pelo titular 
da Pasta; 

II.Buscar, com antecedência mínima de 4 (quatro) meses 
da data de término do contrato, junto ao fiscal e à área demandante 
informações a respeito da conveniência de se prorrogar ou não a 
prestação dos serviços; 

III.Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, 
acerca da necessidade de adoção de providências visando à 
deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao 
término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada 
objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias; 

IV.Promover o controle das garantias apresentadas pelas 
empresas contratadas, comunicando ao superior imediato a ocorrência 
de desatualização; 

V.Manter os processos devidamente instruídos, inserindo 
todas as comunicações com a contratada, inclusive e-mails; 

VI.Observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade; 
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VII.Esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, 
solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, 
parecer de especialistas; 

VIII.Fiscalizar a obrigação do contratado e manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias; 

IX.Orientar os fiscais de contrato no desempenho das 
atribuições. 
 

Art. 5°– RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DE 
CONTRATO: 

I.Conhecer o processo de contratação, bem como, o 
contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida 
com os demais setores responsáveis pela Administração, para o fiel 
cumprimento do contrato, principalmente quanto: 

a) Ao objeto da contratação; 
b) A forma de execução; 
c) A forma de prazo de entrega, assistência técnica ou 

prestação de serviços; 
d) O cronograma de serviços; 
e) As obrigações da contratante e da contratada; 
f) As condições de pagamento; 
g) As atribuições da fiscalização; 
h) As sanções administrativas previstas no instrumento 

contratual. 
II.Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMASC e FMAS. 

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

IV.Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços; 

V.Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 
VI.Informar ao Gestor do Contrato e à administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela Contratada; 

VII.Estabelecer prazo para correção de eventuais 
pendências na execução do contrato e informar à autoridade 
competente, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do 
serviço ou em relação a terceiros; 

VIII.Notificar a contratada, com o auxílio do Gestor de 
Contratos, quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o 
descumprimento das cláusulas contratuais, juntando o respectivo 
documento ao processo de contratação da empresa ou profissional; 

IX.Propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 
para regularização das faltas e defeitos observados. 

 
Art. 6°– DETERMINAR que na situação de impedimento 

do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções 
relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta, e em eventual 
impedimento de um dos fiscais, o Gestor do Contrato assumirá as 
funções inerentes à fiscalização. 

 
Art. 7°– REVOGAR a Portaria Nº 091/2021/GS/SEMASC, 

publicadas no DOM Nº 5077, de 16 de abril de 2021, a contar de 01 de 
agosto de 2021. 

 
Art. 8°– Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de 

agosto de 2021. 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 
 

 
 
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM N°5150, de 
28.07.2021. 

ANEXO I 
 

LISTAGEM DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS A SEREM FISCALIZADOS 

 
Nº DO 

CONTRATO 
UNIDADE 
GESTORA CONTRATADO OBJETO 

006/2016 SEMASC 

LEO RENT A CAR 
LOCAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS – EIRELI 

Prorrogação do Contrato referente ao 
serviço de transporte com veículo 
automotor: 04 veículos tipo micro-
ônibus, para atender as atividades do 
SOS Funeral. 

006/2017 SEMASC ORGANIZAÇÃO REGIONAL 
DE SERVIÇOS LTDA EPP 

Prorrogação de contrato original de 
prestação de serviço de motoboy em 
veículo tipo motocicleta baú, com 
condutor, para atender as 
necessidades dos Conselhos Tutelares 
de Manaus. 

014/2018 SEMASC 

BETÃO COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO – EIRELI – 
EPP 

A prestação de serviços de locação de 
01 (um) veículo automotor, tipo 
SEDAN, motor 1.4 ou superior, flex, 05 
portas, sendo 01 porta malas, 
capacidade para 05 (cinco) 
passageiros, com no máximo 02 (dois) 
anos de uso a partir da data de 
fabricação, sem motorista, sem 
combustível, com ar condicionado, 
direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas, para atender as necessidades 
da Subsecretaria Municipal da Mulher, 
Assistência Social e Direitos Humanos. 

012/2020 SEMASC 

LEO RENT A CAR 
LOCAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS – EIRELI 

Contratação de empresa especializada 
na Prestação dos Serviços de Locação 
de 02 (duas) caminhonetes (pick-up), 
cabine dupla, sem motorista, sem 
combustível, para atender as 
necessidades do DSAN, 
ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO. 

013/2020 SEMASC 

LEO RENT A CAR 
LOCAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS – EIRELI 

Contratação de serviços de transporte 
com 04 (quatro) veículos automotores, 
característica (s): ÔNIBUS, potência 
mínima 150cv, combustível diesel, com 
no mínimo 32 lugares, para atender as 
necessidades do Departamento de 
Direitos Humanos - DDH desta 
SEMASC 

023/2020 SEMASC 
SUDESTE BRASIL 
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

Contratação de empresa especializada 
para Serviços de Transporte com 
veículos Automotores, 14 (quatorze) 
veículos populares hatch, motor 1.0, 04 
portas, capacidade para 05 
passageiros, com no máximo 10 (dez) 
anos de uso a partir da data se sua 
fabricação, característica(s) adicional 
(is): com motorista e com combustível, 
com seguro total, manutenção total por 
conta da contratada e rastreador 
veicular, e rastreador veicular; 
conforme descrição e especificidade 
contidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência, Pregão Presencial nº. 
012/2020 – Processo Licitatório nº. 
0017/2020, realizado pelo Consórcio 
para Desenvolvimento do Alto 
Paraopeba – CODAP, para atender as 
necessidades dos Conselhos Tutelares 
de Manaus vinculados ao 
Departamento de Direitos Humanos-
DDH, referente ao Processo n.º 
2020/11908/11948/00012. 

025/2020 SEMASC 
SUDESTE BRASIL 
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

Contratação de empresa especializada 
para Serviços de Transporte com 
veículos Automotores, 02 (dois) 
veículos populares hatch, motor 1.0, 04 
portas, capacidade para 05 
passageiros, com no máximo 10 (dez) 
anos de uso a partir da data se sua 
fabricação, Características Adicional 
(is): com motorista e com combustível, 
com seguro total, manutenção total por 
conta da contratada e rastreador 
veicular, e rastreador veicular, e 01 
(um) veículo caminhonete (pick-up), 
cabine dupla, tração 4x4, 04 portas, 
capacidade para 05 passageiros, com 
no máximo 10 (dez) anos de uso a 
partir da data se sua fabricação, 
característica(s) adicional (is): com 
motorista e com combustível, com 
seguro total, manutenção total por 
conta da contratada e rastreador 
veicular, e rastreador veicular; 
conforme descrição e especificidade 
contidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência, Pregão Presencial nº. 
012/2020 – Processo Licitatório nº. 
0017/2020, para atender as 
necessidades da Subsecretaria de 
Políticas Afirmativas para as Mulheres 
e Direitos Humanos, Departamento de 
Proteção Social Especial – DPSE e 
Departamento de Segurança Alimentar 
-DSAN, referente ao Processo n.º 
2020/11908/11948/00012. 
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025/2017 FMAS 
ORGANIZAÇÃO REGIONAL 
DE SERVIÇOS LTDA EPP 

Prestação de serviço de 01 (um) 
motoboy, tipo motocicleta baú, com 
condutor, para atender as 
necessidades da SEMASC, nas 
Centrais de Cadastro Único. 

007/2018 FMAS 
ELANE BALBINA MORAES 

MÁXIMO – ME 

Contratação de 01 (uma) 
embarcação tipo lancha coberta, 
motor com potência mínima de 
150hp, com no mínimo 10 lugares. 
Para atender a Busca Ativa de 
Famílias e Indivíduos em Situação 
de Vulnerabilidade Social nas 
Comunidades Ribeirinhas 
localizadas na extensão do Rio 
Negro e Rio Amazonas. 

005/2019 FMAS 
MILLENNIUM LOCADORA 

LTDA 

Contrato de empresa especializada 
na prestação dos serviços de 
locação de veículos, com motorista, 
sem combustível, objetivando 
atender o Plano de Ação 
Humanitária ao fluxo migratório de 
Venezuelanos da cidade de 
Manaus. 

002/2020 FMAS MILLENNIUM LOCADORA 
LTDA 

Contratação de empresa no serviço 
de Locação de 20 (vinte) Veículos 
Populares, características: popular, 
hatchback, motor 1.0, potência 
mínima de 73cv, combustível flex, 
05 portas, sendo 01 porta-malas, 
capacidade para (05) cinco 
passageiros, com no máximo 2 
(dois) anos de uso a partir da data 
de sua fabricação, características 
adicionais: com motorista 
cumprindo jornada de 40 horas 
semanais, diurnas, de segunda- 
feira à sexta-feira, sem combustível, 
com ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros e travas elétricas, 
CD player, rádio AM/FM, veículo 
limpo, higienizado, com manutenção 
total por conta da contratada, 
objetivando atender aos Centros de 
Referência de Assistência Social - 
CRAS, conforme descrição e 
quantidade contidos no Termo de 
Referência/Projeto Básico e Pregão 
Eletrônico nº. 154/2019-CML/PM, 
referente ao Processo n.º 
2018/11908/11909/00021. 

006/2020 FMAS 
COUTO SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE E LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS LTDA 

Contratação de serviços de 
transporte com 02 (dois) veículos 
automotores, Característica(s): 
ÔNIBUS, potência mínima 150cv, 
combustível diesel, com no mínimo 
32 lugares, ano de fabricação/ 
modelo igual ou superior a 2017, 
Características Adicional(is): com 
motorista, para atender as 
necessidades do Departamento de 
Proteção Social Básica – DPSB 
desta SEMASC. 

026/2020 FMAS 
SUDESTE BRASIL 
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

Contratação de empresa 
especializada para Serviços de 
Transporte com veículos 
Automotores, sendo 01 (um) 
VEÍCULO POPULAR, hatchback, 
motor 1.0, 04 portas, capacidade 
para 05 passageiros, para atender 
às necessidades do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - 
PETI, vinculado ao Departamento 
de Proteção Social Especial-DPSE, 
conforme descrição e especificidade 
contidas no Projeto Básico/Termo 
de Referência, Pregão Presencial 
nº. 012/2020 – Processo Licitatório 
nº. 0017/2020, realizado pelo 
Consórcio para Desenvolvimento do 
Alto Paraopeba – CODAP, referente 
ao Processo n.º 
2020/11908/11948/0001. 

027/2020 FMAS 
SUDESTE BRASIL 
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

Contratação de empresa 
especializada para Serviços de 
Transporte de veículos 
Automotores, sendo 07 (sete) 
VEÍCULOS POPULARES, 
hatchback, motor 1.0, 04 portas, 
capacidade para 05 passageiros, 
com no máximo 10 (dez) anos de 
uso a partir da data se sua 
fabricação, para atender às 
necessidades do Programa de 
Atendimento de Situações de Alta 
Complexidade, vinculado ao 
Departamento de Proteção Social 
Especial DPSE, conforme descrição 
e especificidade contidas no Projeto 
Básico/Termo de Referência, 
Pregão Presencial nº. 012/2020 – 
Processo Licitatório nº. 0017/2020, 
realizado pelo Consorcio para 
Desenvolvimento do Alto Paraopeba 
– CODAP, referente ao Processo 
n.º 2020/11908/11948/00010. 

028/2020 FMAS 
SUDESTE BRASIL 
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

Contratação de empresa 
especializada para Serviços de 
Transporte de veículos Automotores, 
sendo 01 (um) VEÍCULO POPULAR, 
hatchback, motor 1.0, 04 portas, 
capacidade para 05 passageiros, com 
no máximo 10 (dez) anos de uso a 
partir da data se sua fabricação, 
característica(s) adicional (is): com 
motorista e com combustível, com 
seguro total, manutenção total por 
conta da contratada e rastreador 
veicular, para Avaliação e 
Operacionalização dos Benefícios da 
Prestação Continuada da Assistência 
Social – BPC na Escola, vinculado ao 
Departamento de Proteção Social 
BÁSICA - DPSB, conforme descrição 
e especificidade contidas no Projeto 
Básico/Termo de Referência, Pregão 
Presencial nº. 012/2020 – Processo 
Licitatório nº. 0017/2020, realizado 
pelo Consorcio para Desenvolvimento 
do Alto Paraopeba – CODAP, 
referente ao Processo n.º 
2020/11908/11948/00010 

029/2020 FMAS 
SUDESTE BRASIL 
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

Contratação de empresa especializada 
para Serviços de Transporte de 
veículos Automotores, sendo 10 (dez) 
VEÍCULOS POPULARES, hatchback, 
motor 1.0, 04 portas, capacidade para 
05 passageiros, com no máximo 10 
(dez) anos de uso a partir da data se 
sua fabricação, Características 
Adicional (is): com motorista e com 
combustível, com seguro total, 
manutenção total por conta da 
contratada e rastreador veicular, para a 
Gestão Descentralizada Municipal do 
Cadastro Único e Programa Bolsa 
Família, vinculado ao Departamento de 
Proteção Social BÁSICA - DPSB, 
conforme descrição e especificidade 
contidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência, Pregão Presencial nº. 
012/2020 – Processo Licitatório nº. 
0017/2020, realizado pelo Consorcio 
para Desenvolvimento do Alto 
Paraopeba – CODAP, referente ao 
Processo n.º 2020/11908/11948/00010. 

030/2020 FMAS 
SUDESTE BRASIL 
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

Contratação de empresa especializada 
para Serviços de Transporte de 
veículos Automotores, sendo 01 (um) 
VEÍCULO POPULAR, hatchback, 
motor 1.0, 04 portas, capacidade para 
05 passageiros, com no máximo 10 
(dez) anos de uso a partir da data se 
sua fabricação, características adicional 
(is): com motorista e com combustível, 
com seguro total, manutenção total por 
conta da contratada e rastreador 
veicular, para ao Serviço de Proteção 
Social Básica no Domicilio para 
Pessoas com Deficiência e Idoso, 
vinculado para atender Departamento 
de Proteção Social BÁSICA - DPSB, 
conforme descrição e especificidade 
contidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência, Pregão Presencial nº. 
012/2020 – Processo Licitatório nº. 
0017/2020, realizado pelo Consorcio 
para Desenvolvimento do Alto 
Paraopeba – CODAP, referente ao 
Processo n.º 2020/11908/11948/00010. 

 
 
 
 

(*) PORTARIA N°.186/2021 - GS/SEMASC 
 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições 
legais e, 

 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 

observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o que 

está determinando na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, no seu artigo 
58, inciso III, e artigos 67 a 82 nos seus incisos e parágrafos, que 
preveem a fiscalização e o acompanhamento dos contratos 
administrativos, por representante da Administração especialmente 
designado; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a 

fiscalização sobre a execução contratos dos firmados pela Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC por 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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intermédio do Fundo Municipal de assistência Social - FMAS, tendo em 
vista o princípio da legalidade moralidade e eficácia. 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

gestor e fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos 
contratos por si celebrados; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1°– ALTERAR, a contar de 1º de agosto de 2021, a 
comissão para acompanhamento e fiscalização de todos os contratos 
de manutenção de ar-condicionado, celebrados pelo Município de 
Manaus, por através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência 
Social e Cidadania – por intermédio do Fundo Municipal de assistência 
Social - FMAS, arrolados no ANEXO I da presente Portaria. 

 
Art. 2°– DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 

para que procedam à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA dos ajustes indicados 
no anexo desta Portaria, a partir desta data e durante toda a vigência 
destes ajustes, ou até que seja determinada sua substituição: 
 

SERVIDOR GESTOR DO CONTRATO MATRICULA CARGO 
RENATA DE SOUZA FERNANDES 137.658 - 6 A ASSESSOR TECNICO II 

SERVIDORES FISCAIS DO CONTRATO 

MARCONDES SILVA DA MOTA 137.644-6A 
GERENTE DE 

MANUTENÇÃO 

FRANCISCO DAS CHAGAS F. DA COSTA 137.676-4A 
GERENTE DE SERVIÇOS 

GERAIS 

IBSON DE SOUZA BARBOZA 137.672-1C 
CHEFE DE DIVISÃO DE 

LOGISTICA E 
PATRIMÔNIO. 

SUPLENTE 
ESAU DE ALMEIDA CRUZ 137.645 - 4 A ASSESSOR TECNICO III 
MARIA DO PERPETUO S M BARBOSA 117.808 - 3 E ASSESSOR I 

 
Art. 3°– DETERMINAR que os referidos servidores 

adotem todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, 
observando em especial a Lei nº 8.666/93. 

 
Art. 4°– RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO 

CONTRATO: 
I.Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem 

como os atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento 
da documentação para formalização dos procedimentos que envolvam a 
prorrogação, repactuação, revisão, reajuste de preço, acréscimo, 
supressão, por meio de termos aditivos ou apostilamentos, dentre outros, 
conforme diretrizes definidas pelo titular da Pasta; 

II.Buscar, com antecedência mínima de 4 (quatro) meses 
da data de término do contrato, junto ao fiscal e à área demandante 
informações a respeito da conveniência de se prorrogar ou não a 
prestação dos serviços; 

III.Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, 
acerca da necessidade de adoção de providências visando à 
deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao 
término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada 
objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias; 

IV.Promover o controle das garantias apresentadas pelas 
empresas contratadas, comunicando ao superior imediato a ocorrência 
de desatualização; 

V.Manter os processos devidamente instruídos, inserindo 
todas as comunicações com a contratada, inclusive e-mails; 

VI.Observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade; 

VII.Esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, 
solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, 
parecer de especialistas; 

VIII.Fiscalizar a obrigação do contratado e manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias; 

IX.Orientar os fiscais de contrato no desempenho das 
atribuições. 

 
Art. 5°– RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DE 

CONTRATO: 
I.Conhecer o processo de contratação, bem como, o 

contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida 

com os demais setores responsáveis pela Administração, para o fiel 
cumprimento do contrato, principalmente quanto: 

a) Ao objeto da contratação; 
b) A forma de execução; 
c) A forma de prazo de entrega, assistência técnica ou 

prestação de serviços; 
d) O cronograma de serviços; 
e) As obrigações da contratante e da contratada; 
f) As condições de pagamento; 
g) As atribuições da fiscalização; 
h) As sanções administrativas previstas no instrumento 

contratual. 
II.Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMASC e FMAS. 

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

IV.Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços; 

V.Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 
VI.Informar ao Gestor do Contrato e à administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela Contratada; 

VII.Estabelecer prazo para correção de eventuais 
pendências na execução do contrato e informar à autoridade 
competente, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do 
serviço ou em relação a terceiros; 

VIII.Notificar a contratada, com o auxílio do Gestor de 
Contratos, quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o 
descumprimento das cláusulas contratuais, juntando o respectivo 
documento ao processo de contratação da empresa ou profissional; 

IX.Propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 
para regularização das faltas e defeitos observados. 
 

Art. 6°– DETERMINAR que na situação de impedimento 
do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções 
relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta, e em eventual 
impedimento de um dos fiscais, o Gestor do Contrato assumirá as 
funções inerentes à fiscalização. 

 
Art. 7°– REVOGAR a Portaria Nº 127/2021/GS/SEMASC, 

Portaria Nº 128/2021/GS/SEMASC, publicadas no DOM Nº 5121, de 17 de 
junho de 2021, Portaria Nº 131/2021/GS/SEMASC, publicada no DOM Nº 
5121, de 17 de junho de 2021, a contar de 01 de agosto de 2021. 

 
Art. 8°– Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de 

agosto de 2021. 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2021. 

 
 
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM N°5150, de 
28.07.2021. 
 

 
ANEXO I 

 
LISTAGEM DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS 

DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO A SEREM 
FISCALIZADOS 

 

UNIDADE GESTORA Nº CONTRATO CONTRATADO OBJETO 

SEMASC 005/2021 
BESSCORP BRASIL 
EMPREENDIMENTO

S EIRELI 

Contratação de empresas 
especializadas na manutenção 
de ar condicionados, para 
atender as necessidades do 
Departamento de Proteção 
Social Básica - DPSB 
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SEMASC 006/2021 
BESSCORP BRASIL 
EMPREENDIMENTO

S EIRELI 

Contratação de empresa 
especializada em serviço de 
manutenção corretiva e 
instalação de aparelhos de ar 
condicionado, para atender as 
necessidades da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência 
Social e Cidadania - SEMASC. 

FMAS 006/2021 
BESSCORP BRASIL 
EMPREENDIMENTO

S EIRELI 

Contratação de empresa 
especializada em serviço de 
manutenção corretiva e 
instalação de aparelhos de ar 
condicionado, para atender as 
necessidades do Departamento 
de Proteção Social Especial – 
DPSE. 

 
 
 
 

(*) PORTARIA N°.187/2021 - GS/SEMASC 
 

 
O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições 
legais e, 

 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 

observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o que 

está determinando na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, no seu artigo 
58, inciso III, e artigos 67 a 82 nos seus incisos e parágrafos, que 
preveem a fiscalização e o acompanhamento dos contratos 
administrativos, por representante da Administração especialmente 
designado; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a 

fiscalização sobre a execução contratos dos firmados pela Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC por 
intermédio do Fundo Municipal de assistência Social - FMAS, tendo em 
vista o princípio da legalidade moralidade e eficácia. 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

gestor e fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos 
contratos por si celebrados; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1°– ALTERAR, a contar de 1º de agosto de 2021, a 

comissão para acompanhamento e fiscalização de todos os contratos 
de prestação de serviço e fornecimento de equipamentos e 
suprimentos de informática, celebrados pelo Município de Manaus, por 
através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania – por intermédio do Fundo Municipal de assistência Social - 
FMAS, arrolados no ANEXO I da presente Portaria. 

 
Art. 2°– DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 

para que procedam à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA dos ajustes indicados 
no anexo desta Portaria, a partir desta data e durante toda a vigência 
destes ajustes, ou até que seja determinada sua substituição: 
 

SERVIDOR GESTOR DO CONTRATO MATRICULA CARGO 

WALTER DOS SANTOS CARVALHO 133.390 - 9 C 
GERENTE DE CONTRATOS, 

CONVENIOS, OUTROS 
AJUSTES E COMPRAS 

SERVIDORES FISCAIS DO CONTRATO 

FELIPE MENEZES VALENTE 120.465 - 3 G 
CHEFE DE DIVISÃO DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

CAIO CÉSAR RAMOS DA SILVA 131.146 - 8 D 
GERENTE DE MANUTENÇÃO 

DE SISTEMAS 

IBSON DE SOUZA BARBOZA 137.672-1C 
CHEFE DE DIVISÃO DE 

LOGISTICA E PATRIMÔNIO. 
SUPLENTE 

ESAU DE ALMEIDA CRUZ 137.645 - 4 A ASSESSOR TECNICO III 
WALKISON PINHEIRO SOARES 138.108-3A GERENTE DE ALMOXARIFADO 

 
Art. 3°– DETERMINAR que os referidos servidores 

adotem todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, 
observando em especial a Lei nº 8.666/93. 

 
Art. 4°– RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO 

CONTRATO: 

I.Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem 
como os atos preparatórios à instrução processual e ao 
encaminhamento da documentação para formalização dos 
procedimentos que envolvam a prorrogação, repactuação, revisão, 
reajuste de preço, acréscimo, supressão, por meio de termos aditivos ou 
apostilamentos, dentre outros, conforme diretrizes definidas pelo titular 
da Pasta; 

II.Buscar, com antecedência mínima de 4 (quatro) meses 
da data de término do contrato, junto ao fiscal e à área demandante 
informações a respeito da conveniência de se prorrogar ou não a 
prestação dos serviços; 

III.Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, 
acerca da necessidade de adoção de providências visando à 
deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao 
término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada 
objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 
(cento e vinte) dias; 

IV.Promover o controle das garantias apresentadas pelas 
empresas contratadas, comunicando ao superior imediato a ocorrência 
de desatualização; 

V.Manter os processos devidamente instruídos, inserindo 
todas as comunicações com a contratada, inclusive e-mails; 

VI.Observar se as exigências do edital e do contrato foram 
atendidas em sua integralidade; 

VII.Esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, 
solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, 
parecer de especialistas; 

VIII.Fiscalizar a obrigação do contratado e manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias; 

IX.Orientar os fiscais de contrato no desempenho das 
atribuições. 

 
Art. 5°– RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DE 

CONTRATO: 
 
I.Conhecer o processo de contratação, bem como, o 

contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida 
com os demais setores responsáveis pela Administração, para o fiel 
cumprimento do contrato, principalmente quanto: 

 

a) Ao objeto da contratação;  
b) A forma de execução;  
c) A forma de prazo de entrega, assistência técnica ou 

prestação de serviços;  
d) O cronograma de serviços;  
e) As obrigações da contratante e da contratada;  
f) As condições de pagamento;  
g) As atribuições da fiscalização;  
h) As sanções administrativas previstas no instrumento 

contratual. 
II.Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMASC e FMAS. 

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

IV.Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços; 

V.Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 
VI.Informar ao Gestor do Contrato e à administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela Contratada; 

VII.Estabelecer prazo para correção de eventuais 
pendências na execução do contrato e informar à autoridade 
competente, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do 
serviço ou em relação a terceiros; 

VIII.Notificar a contratada, com o auxílio do Gestor de 
Contratos, quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o 
descumprimento das cláusulas contratuais, juntando o respectivo 
documento ao processo de contratação da empresa ou profissional; 

IX.Propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 
para regularização das faltas e defeitos observados. 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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Art. 6°– DETERMINAR que na situação de impedimento 
do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções 
relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta, e em eventual 
impedimento de um dos fiscais, o Gestor do Contrato assumirá as 
funções inerentes à fiscalização. 

 
Art. 7°– REVOGAR a Portaria Nº 093/2021/GS/SEMASC, 

publicada no DOM Nº 5077, de 16 de abril de 2021, a contar de 01 de 
agosto de 2021. 

 
Art. 8°– Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de 

agosto de 2021. 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM N°5150, de 
28.07.2021. 
 

ANEXO I 
 

LISTAGEM DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM FISCALIZADOS 
 

Nº DO 
CONTRATO 

UNIDADE 
GESTORA CONTRATADO OBJETO 

001/2018 FMAS 
ROYAL GESTÃO E 

SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA 

Contrato de SERVIÇO DE IMPRESSÃO, 
descrição: serviço de impressão de folha de papel 
nos formatos A4/ofício, em impressoras 
multifuncionais monocromáticas laser ou led, com 
fornecimento dos suprimentos necessários, como 
toner e papel, e operacionalização da solução, e 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
IMPRESSORA, Descrição: serviço de 
fornecimento de Multifuncional monocromática tipo 
laser ou led compatível com formato A4, 
velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo 
o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva 
com substituição de peças e suprimentos, para 
atender as necessidades do Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes sob Medida Protetiva - SAICA, 
conforme quantitativo constante no Termo de 
Referência/Projeto Básico, e Ata de Registro de 
Preços 0026/2017-e-Compras.AM, do Pregão n.º 
PE 1166/2016 – SEFAZ. Processo n.º 
2017/11908/11954/00549. 

002/2018 FMAS 
ROYAL GESTÃO E 

SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA 

Contrato de fornecimento de SERVIÇO DE 
IMPRESSÃO, de folha de papel formato A4/ofício, 
em impressoras multifuncionais monocromáticas 
laser ou led, com fornecimento dos suprimentos 
necessários, como toner e papel e 
operacionalização da solução e SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, 
Multifuncional monocromática tipo laser ou led 
compatível com formato A4, velocidade de 
impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de 
manutenção preventiva e/ou corretiva com 
substituição de peças e suprimentos, para atender 
as unidades vinculadas ao Departamento de 
Proteção Social Especial-DPSE, conforme 
descrição no Termo de Referência e descrição da 
Ata de Registro de Preços 0026/2017-e-
Compras.AM, do Pregão n.º PE 1166/2016 – 
SEFAZ. Processo n.º 2017/11908/11909/00222. 

025/2020 FMAS 

DADY ILHA 
SOLUÇOES 

INTEGRADAS - 
EIRELI 

Contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços que irão atender as 
necessidades dos Departamento de Proteção 
Social Básica – DPSB e o Departamento de 
Proteção Social Especial – DPSE, para o 
fornecimento de SERVIÇO DE IMPRESSÃO, 35 
(trinta e cinco) unidades de Impressora 
Multifuncional MONOCROMÁTICA A4 – Laser/Led 
com velocidade de impressão de 31 ppm a 45 ppm 
em papel A4, Ciclo Mensal: 4.000 folhas de papel 
formato A4, 02 (duas) unidades de Impressora 
Multifuncional MONOCROMÁTICA A4 – Laser/Led 
com velocidade de impressão de 50 ppm em papel 
A4, Ciclo Mensal: 8.000 folhas, 01 (uma) unidade 
de Impressora Multifuncional POLICROMÁTICA 
A4 – Laser/Led com velocidade de impressão de 
26ppm a 40ppm em papel A4, Ciclo Mensal: 4.000 
folhas, conforme quantitativo constante nos 
Termos de Referência e descrição da Ata de 
Registro de Preços nº. 02/2020- IFPA e Pregão 
Eletrônico nº. 00010/2019 – (SRP). Processo n.º 
2020/11908/11954/00065. 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
DIREITOS  HUMANOS 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 002/2021 – CMDH 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, 
usando das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº. 1.194, de 
31/12/2007. 

 
CONSIDERANDO O Art. 1º O Conselho Municipal dos 

Direitos Humanos/Manaus - CMDH, é órgão colegiado, normativo, 
deliberativo e controlador da política Municipal de promoção, de 
atendimento e defesa dos direitos humanos como também das ações 
governamentais e não governamentais tem o seu funcionamento 
regulado por Regimento Interno e pelo constante na Lei Municipal Nº 
1.194, de 31 de Dezembro d e2017. 

 
CONSIDERANDO a 1ª Reunião Extraordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos Humanos- CMDH/Manaus, realizada 
em 01 de julho de 2021 do Plenário deste Conselho, na qual foi 
deliberado a sobre a recondução da Diretoria Executiva. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° APROVAR a recondução da Diretoria do Conselho 
Municipal dos Direitos Humanos-CMDH/Manaus, conforme quadro 
abaixo: 
 

Nome Cargo/Função Representação 
Helderli Fideliz Castro de Sá Leão Alves Presidente NAÇÃO MESTIÇA 
Wania do Nascimento Rodrigues Vice-Presidente SEMSA 
Marcia da Costa Protazio Secretária Geral ONG ACOLHIMENTO 

 
Art. 2° Esta Resolução Entrara em vigor com data 

retroativa a partir 01.07.2021. 
 

Conselho Municipal dos Direitos dos Direitos 
Humanos/Manaus. 
 

Manaus, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 059/2021 
 
PROCESSO:  2016.15848.15872.0.000175 
Interessado:  FRANKLIN REIS & CIA LTDA ME 
Assunto: Reanálise de Processo 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do 
PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº 225/2018, com base nas informações 
de ratificação contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR Nº 113/2021, 
que passam o qual passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) Aprovo a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TACA) com a parte autuada, minorando-se o valor da multa em 90%; 
c) Determino o encaminhamento dos autos à DCA, para que: 
i. indique os compromissos específicos que deverão constar no TACA, 
relativos à adoção de medidas para fazer cessar ou corrigir a 
degradação ambiental ou à prestação de serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, nos termos do §1° do 
art. 132, da Lei nº 605/2001; 
ii. notifique a parte autuada acerca do inteiro teor da respectiva Decisão, 
oferecendo prazo de 20 (vinte) dias para que se manifeste se há 
interesse em firmar o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TACA), com redução da multa em 90% e cláusulas técnicas estipuladas 
pela área técnica; 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 16 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 060/2021 
 
PROCESSO: 2016.15848.15872.0.000027 
Interessado: BRASIL EURO ENVEST PARTIPAÇÕES E REP. DE 
ASS. E GESTAO EMP. LTDA 
Assunto: Reanálise de Processo 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do 
PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº 533/2018, com base nas informações 
de ratificação contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR Nº 110/2021, 
que passam o qual passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) Aprovo a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta 
Ambiental (TACA) com a parte autuada, minorando-se o valor da multa 
em 90%; 
c) Determino o encaminhamento dos autos à DCA, para que: 
i. indique os compromissos específicos que deverão constar no TACA, 
relativos à adoção de medidas para fazer cessar ou corrigir a 
degradação ambiental ou à prestação de serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, nos termos do §1° do 
art. 132, da Lei nº 605/2001; 
ii. notifique a parte autuada acerca do inteiro teor da respectiva Decisão, 
oferecendo prazo de 20 (vinte) dias para que se manifeste se há 
interesse em firmar o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TACA), com redução da multa em 90% e cláusulas técnicas estipuladas 
pela área técnica; 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 16 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 061/2021 
 
PROCESSO: 2018.15848.15872.0.000077 
Interessado: JANIO BARAUNA MELO 18245331287 - ORLANDO 
MOTTA DE LIMA-ME/ORLANDO BAR 
Assunto: Reanálise de processo 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do 
PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº 281/2018, com base nas informações 
de ratificação contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR Nº 119/2021, 
que passam o qual passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) A manutenção do Auto de Apreensão e Depósito nº 001014/2018; 
c) Determino à DCA que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, informando acerca do prazo de 20 (vinte) 
dias para apresentação de recurso ao COMDEMA; 
d) Transcorrido o prazo para recurso, sem que haja reforma da decisão 
que manteve o Auto de Apreensão, deverá ser declarado o perdimento 
do bem apreendido com a consequente destinação, nos termos do artigo 
134 da Lei nº 605/2001. Nas hipóteses em que o interessado ficou como 
fiel depositário do bem, a DCA deverá notificá-lo da decisão do 
perdimento do bem, assim como para que o devolva ou indique onde o 
mesmo possa ser encontrado, sob pena de ajuizamento de ação judicial 
competente. 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 16 de agosto de 2021. 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 062/2021 
 
PROCESSO: 2019.15848.15872.0.001391 
Interessado: CEREVISIA SERVICOS DE BAR E RESTAURANTE - 
EIRELI - ME 
Assunto: Reanálise de Processo 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/ 
ASJUR/Nº 006/2020, que passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) A manutenção do Auto de Infração nº 000827/2019, pelo 
cometimento da infração prevista no art. 137, inc. XII, da Lei Municipal n° 
605/2001 – Código Ambiental do Município de Manaus, com multa 
estipulada 51 (cinquenta e uma) UFMs ; 
c) Determino à DCA que proceda à notificação do Autuado para dar ciência 
da presente Decisão, informando acerca do prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para ao 
pagamento da multa, conforme dispõe o artigo 151, inciso V da Lei 605/2001, 
fazendo – se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das 
demais cominações legais, inclusive sob pena de os autos serem 
encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição do 
débito na dívida ativa do Município (artigo 152 da Lei n. 605/2001); 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 17 de agosto de 2021. 
 

 
 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 063/2021 
 
PROCESSO:  2017.15848.15872.0.000961 
Interessado:  SUPERMERCADOS DB LTDA - PONTA NEGRA 
Assunto: Reanálise de Processo 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do 
PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº 319/2018, com base nas informações 
de ratificação contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR Nº 158/2021, 
que passam o qual passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) A manutenção do Auto de Infração nº 002990/2017, pelo 
cometimento da infração prevista no art. 138, inc. XVII, da Lei Municipal 
n° 605/2001 – Código Ambiental do Município de Manaus, com multa 
estipulada 500 (quinhentas) UFMs; 
c) Determino à DCA que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, informando acerca do prazo de 20 (vinte) 
dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) 
dias para ao pagamento da multa, conforme dispõe o artigo 151, inciso V 
da Lei 605/2001, fazendo – se prova do recolhimento da multa no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) 
dias, sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive sob pena de 
os autos serem encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM 
para inscrição do débito na dívida ativa do Município (artigo 152 da Lei n. 
605/2001). 

 
Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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Manaus, 17 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 064/2021 
 
PROCESSO: 2017.15848.15868.0.000782 
Interessado: NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA 
Assunto: Reanálise de Processo 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do 
PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº 275/2017, com base nas informações 
de ratificação contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR Nº 159/2021, 
que passam o qual passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) A manutenção do Auto de Infração nº 003251/2017, pelo 
cometimento da infração prevista no art. 138, inc. XVII, da Lei Municipal 
n° 605/2001 – Código Ambiental do Município de Manaus, com multa 
estipulada 251 (duzentas e quinta e uma) UFMs; 
c) Determino à DCA que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, informando acerca do prazo de 20 (vinte) 
dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) 
dias para ao pagamento da multa, conforme dispõe o artigo 151, inciso V 
da Lei 605/2001, fazendo – se prova do recolhimento da multa no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) 
dias, sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive sob pena de 
os autos serem encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM 
para inscrição do débito na dívida ativa do Município (artigo 152 da Lei n. 
605/2001). 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 17 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 065/2021 
 
PROCESSO: 2019.15848.15872.0.001336 
Interessado: E. F. LIMA - ME 
Assunto: Reanálise de Processo 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do 
PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº 41/2020, com base nas informações de 
ratificação contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR Nº 150/2021, que 
passam o qual passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) A manutenção do Auto de Infração nº 000823/2019, pelo 
cometimento da infração prevista no art. 138, inc. XVII, da Lei Municipal 
n° 605/2001 – Código Ambiental do Município de Manaus, aplicando-se 
a penalidade prevista no art. 131, inc. III, do mesmo Diploma Legal, com 
multa estipulada 251 (duzentos e cinquenta e uma) UFMs; 
c) Determino à DCA que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, informando acerca do prazo de 20 (vinte) 
dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) 
dias para ao pagamento da multa, conforme dispõe o artigo 151, inciso V 
da Lei 605/2001, fazendo – se prova do recolhimento da multa no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) 
dias, sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive sob pena de 
os autos serem encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM 
para inscrição do débito na dívida ativa do Município (artigo 152 da Lei n. 
605/2001). 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 17 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N°  186 / 2021 – SEMINF/GS 
 

O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhes são conferidas, pelo 
art. 128, inciso II da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

RESOLVE: 
 

I – ALTERAR A COMPOSIÇÃO  dos membros da 
Comissão contidos na Portaria nº 172/2021-SEMINF/GS, passando a 
vigorar com os servidores adiante identificados para fiscalizar, para 
Atestar e Receber Provisória e Definitivamente materiais de consumo e 
permanentes e Prestação de serviços comuns. 
 

NOME MATRICULA MATERIAL RECEBIMENTO FUNÇAO 
CARLOS ALBERTO 
VASCONCELOS DANTAS 

137.179-7B Consumo/Investimento
/Pernanente 

Provisório e 
Definitivo 

Presidente 

TATIANE DE SOUZA  
MORAES 126.000-6F Consumo/Investimento

/Pernanente 
Provisório e 

Definitivo Membro 

RAIMUNDO FERNANDES 
CONCEIÇÃO COSTA 137.647-0B 

Consumo/Investimento
/Pernanente 

Provisório e 
Definitivo Membro 

LUCIANA ALMEIDA 
BARBOSA 123.525-7D 

Consumo/Investimento
/Pernanente 

Provisório e 
Definitivo Membro 

 
II  - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 03 

(três) assinaturas dos servidores designados, para fins de atesto das 
Notas Fiscais. 

 
III – DETERMINAR que os objetos sejam recebidos nos 

termos prescritos no Artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 
8.666/93. A vigência deste ato tem seu início com a sua publicação, 
sendo que seus efeitos passam a vigorar a contar de 18 de agosto de 
2021. 
 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 
 

Manaus, 18 de agosto de  2021. 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO E ORDENADOR DE DESPESAS DA SEMINF, no 
uso de suas atribuições legais, e. 

 
CONSIDERANDO o Relatório Final do Departamento 

Jurídica - DJCML/PM, fls. 8.073 a 8.074V, do Processo Administrativo  
nº 2021/17428/17528/00004, no procedimento referente à  
Concorrência nº. 001/2021-CML/PM – Menor Preço Por Lote para 
Registro de Preços; e 

 
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 

com atendimentos aos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 

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

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Concorrência nº. 001/2021-CML/PM – Menor Preço Por Lote, para 
Registro de Preços, com deliberação final do Departamento Jurídico da 
Comissão Municipal de Licitação - Assessoria Jurídica - DJCML/PM em 
seu Relatório Final de 13.08.2021 e Despacho da Presidente da 
Subcomissão de Infraestrutura da CML; 
 

II – ADJUDICAR o objeto da Concorrência nº 001/2021 – 
CML/PM – Menor Preço Por Lote para Registro de Preços, para 
eventual Prestação de Serviços de Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA), incluindo o fornecimento dos materiais, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF, as 
vencedoras do certame as empresas: 
 
LOTE 1. PR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. TON 40.000 16.823.200,00 

TOTAL DO LOTE 1: R$ 16.823.200,00 

 
LOTE 2. PR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 
Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. TON 40.000 16.823.200,00 

TOTAL DO LOTE 2: R$ 16.823.200,00 

 
LOTE 3. DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. 

TON 40.000 16.972.800,00 

TOTAL DO LOTE 3: R$ 16.972.800,00 

 
LOTE 4. DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. TON 40.000 16.972.800,00 

TOTAL DO LOTE 4: R$ 16.972.800,00 

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

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. 

TON 40.000 17.194.000,00 

TOTAL DO LOTE 5: R$ 17.194.000,00 

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

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. 

TON 40.000 17.194.000,00 

TOTAL DO LOTE 6: R$ 17.194.000,00 

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

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 
Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. TON 40.000 17.041.200,00 

TOTAL DO LOTE 7: R$ 17.041.200,00 

LOTE 8. POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E 
CONSTRUÇÃO EIRELI. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. TON 40.000 18.559.600,00 

TOTAL DO LOTE 8: R$ 18.559.600,00 

 
LOTE 9. IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. 

TON 40.000 17.552.400,00 

TOTAL DO LOTE 9: R$ 17.552.400,00 

 
LOTE 10. IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 
Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. TON 40.000 17.552.400,00 

TOTAL DO LOTE 10: R$ 17.552.400,00 

 
LOTE 11. IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. 

TON 40.000 17.552.400,00 

TOTAL DO LOTE 11: R$ 17.552.400,00 

 
LOTE 12. POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E 
CONSTRUÇÃO EIRELI. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL R$ 

01 Usinagem de Concreto Asfáltico 
(CA) para pavimentação. 

TON 40.000 18.559.600,00 

TOTAL DO LOTE 12: R$ 18.559.600,00 

 
III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 
V – Encaminha-se o processo ao Departamento de 

Administração e Finanças – DAF, para as demais providências. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA N.º 084/2021-FMDU/IMPLURB 
 

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

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.115, de 
27.04.2016, DOM nº 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU, 

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de 
30.01.2012, e ainda o que dispõe no art. 15, incisos I, II e art. 16, do 
Decreto Municipal nº 5.018, de 29 de janeiro de 2021, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 da Lei 

Municipal nº 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 
 
CONSIDERANDO a solicitação do Oficio nº0358/2021-

GDP/MANAUSCULT de 04.05.2021, a autorização do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão nº 
0138/2021, constante na Ata 14ª Reunião Ordinária/CMDU de 
05.05.2021, Parecer – 2021/PROJUR/IMPLURB de 05/05/2021, Parecer 
nº 292/PA/PGM/2021 de 22.07.2021, Despacho nº 263/PA/PGM/2021 de 
22.07.2021, chancelado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral do Município 
através do Despacho de 23.07.2021, tudo constante no Documento 
Eletrônico SIGED nº 2021.23000.23001.9.03341 para fins de concessão 
de Destaque Orçamentário à Unidade Gestora 62301-FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA-MANAUSCULT, 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 620301-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA - MANAUSCULT, no valor total de R$ 486.875,00 
(quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco 
reais), conforme Anexo Único desta Portaria. 

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

objeto a Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Centro de 
Arqueologia de Manaus - CAM que será realizado pela Unidade Gestora 
Executora 620301- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA- 
MANAUSCULT, Oficio nº0358/2021-GDP/MANAUSCULT de 04.05.2021, 
conforme Processo IMPLURB-SIGED Nº2021/00796/00824/0/000254. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 2 de agosto de 2021. 
 

Anexo Único da Portaria N° 084/2021-FMDU/IMPLURB 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 451 0064 2169 449052 0610 486.875,00 

Total: 486.875,00 

 
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, 17 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA N.º 504/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica.  

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da 
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do 
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020, 
 

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

 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 519/2021-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2021.01637.01412.0.003947, em 08.07.2021 resolve, 
 

APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do 
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ANA LUCIA BRAGA DE 
SA, no cargo de AS-Auxiliar Administrativo C-10, matrícula nº 063.930-

3A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, 
com os proventos mensais de R$ 2.966,06 (dois mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e seis centavos) a serem custeados pelo Fundo 
Financeiro do Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Subsídio Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 
26.03.2008 c/c Lei nº 2.449, de 03.06.2019. 

R$ 2.966,06 

Valor Total dos Proventos R$ 2.966,06 

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

 
Manaus, 18 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA N.º 505/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica.  

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da 
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do 
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020, 

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

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

Despacho de Concessão de Benefício nº 517/2021-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2021.15848.15875.0.000083, em 01.03.2021, resolve, 

 
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do 

artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, o servidor DOMICIO ALMEIDA DOS 
SANTOS, no cargo de  Agente de Defesa Ambiental A-IV-II, matrícula nº 
078.194-0B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, com os proventos mensais 
de R$ 1.973,19 (mil novecentos e setenta e três reais e dezenove 
centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de 
Manaus, e discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.772, de 0.09.2013, c/c Lei nº 2.438, de 
28.05.2019. R$ 464,28 

Salário Produtividade Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo 
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95 

R$ 1.392,84 

Adicional por tempo de 
Serviço 

Art. 203, Parágrafo Único da Lei nº 1.118/71. R$ 116,07 

Valor Total dos Proventos R$ 1.973,19 

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

 
Manaus, 18 de agosto de 2021. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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PORTARIA N.º 506/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da 
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do 
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020, 

 

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

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Concessão de Benefício nº 522/2021-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2021.15848.15875.0.000469, em 08.07.2021, resolve, 

 
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do 

artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora IOLANDA DE SOUZA 
VASCONCELOS, no cargo de PA – Auxiliar de Serviços Municipais  A-I-
III, matrícula nº 014.111-9B, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, com os 
proventos mensais de R$ 1.996,40 (mil, novecentos e noventa e seis 
reais e quarenta centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro 
do Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento Lei nº 1.772, de 0.09.2013, c/c Lei nº 2.438, de 
28.05.2019. 

R$ 464,28 

Salário Produtividade Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo 
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95 R$ 1.392,84 

Adicional por tempo de 
Serviço Art. 203, Parágrafo Único da Lei nº 1.118/71. R$ 139,28 

Valor Total dos Proventos R$ 1.996,40 

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

 
Manaus, 18 de agosto de 2021. 

 
 

 
PORTARIA N.º 507/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica.  

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da 
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do 
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020, 

 

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

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Concessão de Benefício nº 521/2021-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2021.01637.01412.0.003133, em 11.06.2021, resolve, 

 
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do 

artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei 

Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARIA WANDAERLEIA 
DOS SANTOS SILVA, no cargo de AS – Auxiliar de Patologia Clínica C-
10, matrícula 063.778-5A, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 
2.966,09 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e nove centavos), 
a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e 
discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019. R$ 2.966,09 

Valor Total dos Proventos R$ 2.966,09 

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

 
Manaus, 18 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA N.º 508/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica.  

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da 
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do 
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020, 
 

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

 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 520/2021-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2021.01637.01412.0.003457, em 22.06.2021, resolve, 

 
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do 

artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora GILDETE BARBOSA 
SARMENTO, no cargo de AS – Auxiliar de Serviços Gerais B-08, 
matrícula 083.622-2A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.382,83 (dois 
mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), a serem 
custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e 
discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019. R$ 2.382,83 

Valor Total dos Proventos R$ 2.382,83 

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

 
Manaus, 18 de agosto de 2021. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o Resultado do Julgamento das Documentações de 
Habilitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - CML/PM, cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA PONTE 
DO CONJUNTO JORNALISTA, LOCALIZADO NA AV. CONSTANTINO 
NERY, 2503, CHAPADA EM MANAUS/AM - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA - SEMINF. 
 
HABILITADAS: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI; 
CONSTRUTORA SMART LTDA; HTA ENGENHARIA EIRELI ; M C C A 
CONSTRUTORA EIRELI - EPP; METACON CONSTRUÇÕES 
MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA; MUNIZ CONSTRUÇÃO E 
NAVEGAÇÃO EIRELI; RENZO CONSTRUÇÕES LTDA e SYRIA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI. 
 
INABILITADAS: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS 
CIVIL LTDA; FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
EIRELI; J M T AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e 
RHODIUM ENGENHARIA - EIRELI. 
 

A contar da publicação do presente Aviso, abre-se o prazo 
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da 
Lei n. 8.666/93. 

Não havendo interposição de recurso, a Abertura das 
Propostas de Preços das licitantes habilitadas, ocorrerá em sessão 
pública a ser realizada no dia 30/08/2021 às 08h30min (horário local), 
na sede desta CML. 

A Ata do Julgamento da Documentação de Habilitação 
encontra-se a disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL 
DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 - Chapada, no 
horário das 08 às 14 horas (horário local), de segunda-feira a sexta-feira 
ou pelos telefones para informações: (92) 3215-6375 / 6376 ou e-mail 
cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2021. 
 
 

MARIA HOZANIRA MACHADO DE SOUZA GALVÃO 
Presidente da Subcomissão de Infraestrutura 

da Comissão Municipal de Licitação - CML 
 

 
 

 
MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA SESSÃO DE ABERTURA 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos interessados, 
quanto à mudança de endereço para a sessão de abertura da TOMADA 
DE PREÇOS N. 012/2021 - CML/PM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ 
LOPES, LOCALIZADA NA RUA 22 E RUA 23, CONJUNTO CASTELO 
BRANCO – BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, que será realizada no dia 
23/08/2021, às 08h30min (horário local). 

 
Tendo em vista as medidas adotadas pela Prefeitura de 

Manaus, objetivando a prevenção, controle e a contenção de riscos, 
danos e agravos à Saúde, decorrentes do novo Coronavírus (COVID-
19), informamos o novo local de realização da licitação em epígrafe: Av. 
Compensa Nº 770 - Vila da Prata, Manaus/AM, CEP - 69030-575 
(Auditório da Escola de Serviço Público Municipal - ESPI). 

Informações: COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na 
Avenida Constantino Nery n. 4080 – Chapada, no horário das 08 às 14 
horas (horário local), de segunda-feira a sexta-feira ou pelos telefones 
para informações: (92) 3215-6375 / 6376 ou e-mail 
cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a abertura da TOMADA DE PREÇOS N. 015/2021 - 
CML/PM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR A REFORMA E REPAROS EM INFRAESTRUTURA NA 
ESCOLA MUNICIPAL NINA LINS, SITUADA NA RUA BEM-TE-VI, 
MONTE PASCOAL, BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, que será realizada no dia 
13/09/2021, às 08h30min (horário local). 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
24/08/2021 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 – 
Chapada, no horário das 08 às 14 horas (horário local), de segunda-feira 
a sexta-feira ou pelos telefones para informações: (92) 3215-6375 / 6376 
ou e-mail cml.se@pmm.am.gov.br. 
 
 

Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a abertura da TOMADA DE PREÇOS N. 016/2021 - 
CML/PM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E REFORMA 
PARCIAL DA E. M. MÁRIO PALMÉRIO, LOCALIZADA NO IGARAPÉ 
DO CHITA - RIO NEGRO, RIBEIRINHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - SEMED, que será realizada no dia 14/09/2021, às 
08h30min (horário local). 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
25/08/2021 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 – 
Chapada, no horário das 08 às 14 horas (horário local), de segunda-feira 
a sexta-feira ou pelos telefones para informações: (92) 3215-6375 / 6376 
ou e-mail cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a abertura da TOMADA DE PREÇOS N. 017/2021 - 
CML/PM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE POÇO, RESERVATÓRIO (10 M³) E 
BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE REI DAVI, BAIRRO LAGO AZUL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, que será 
realizada no dia 15/09/2021, às 08h30min (horário local). 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
26/08/2021 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 – 
Chapada, no horário das 08 às 14 horas (horário local), de segunda-feira 
a sexta-feira ou pelos telefones para informações: (92) 3215-6375 / 6376 
ou e-mail cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2021. 

 
 

 

 
 
 

Publicações Diversas 
 
 
DAT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA torna público 
que recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico 
nº 242/2021, que autoriza a Captação de Água Subterrânea por Poço 
Tubular, localizada na Av. André Araújo, n° 2501, Aleixo, nas 
coordenadas geográficas: 03°06’10,60’’ S e 59°59’52,60’’ W, Manaus-
AM, com validade de 05 anos. 
 
 
 
 
 
DAT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA torna público 
que recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico 
nº 294/2021, que autoriza a Captação de Água Subterrânea por Poço 
Tubular, localizada na Av. Brigadeiro Hilário Gurjão, n° 2664, PA-JT-01, 
Jorge Teixeira, nas coordenadas geográficas: 03°01’39,550’’S e 
59°55’40,460’’W, Manaus-AM, com validade de 05 anos. 
 
 
 
 
 
DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA EIRELI torna público que recebeu 
do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico nº 291/2021, que 
autoriza a Captação de Água Subterrânea por Poço Tubular, localizada 
na Rodovia BR-319, s/nº, Km 0, PB-BS-01, Distrito Industrial, nas 
coordenadas geográficas 03°07’58,100’’S e 59°59’06,400’’W, Manaus-
AM, com validade de 05 anos. 
 
 
 
 
 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS EMBALIXO 
MANAUS LTDA torna público que recebeu do IPAAM a Licença de 
Operação nº 209/2021, que autoriza o funcionamento de uma indústria 
para produção de artigos de materiais plásticos para embalagens, 
localizada na Rua Tambaqui, nº 163, Galpão B, Distrito Industrial I, 
Manaus-AM, para Indústria de Produtos de Matérias Plásticas, com 
validade de 02 anos. 
 

 
 



 

Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 
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