
 

Manaus, terça-feira, 5 de novembro de 2019 
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Composição da Remuneração de Contribuição 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$ 2.454,31 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 2.454,31 

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

 
Manaus, 01 de novembro de 2019. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA N.º 392/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

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

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

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 

Benefício nº 383/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 488/2019-

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão 
da aposentadoria, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo formalizado sob o nº 2019.01637.01412.0.001726, em 
21.08.2019, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MANARTE 
GONÇALO, no cargo de ES–Assistente Social Geral E-12, matrícula 
064.876-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMSA, com os proventos mensais de R$ 9.042,82 (nove mil e 
quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) discriminados na forma 
abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, 

c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019. 
R$ 9.042,82 

Valor dos Proventos R$ 9.042,82 

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

 
Manaus, 01 de novembro de 2019. 

 

 

PORTARIA N.º 395/2019 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus, e das atribuições conferidas pelo inciso VII do 
artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o disposto no artigo 
40, inciso II do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019, 

 

CONSIDERANDO o que consta no documento 
nº 2019.17848.17868.9.015433 (Siged), 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR a servidora JARINA TORRES RIBEIRO, 
matrícula nº 000.264-0A, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário – 
Especialidade Administrativa, para responder cumulativamente pelas 
atribuições do cargo em provimento em comissão de Gerente de Área de   
Administração e Finanças, integrante da estrutura organizacional da 
Manaus Previdência, no período de 19.11.2019 a 28.11.2019, sem direito à 
percepção de remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição 
a titular SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS BENTO, afastada em 
virtude de férias regulamentares. 
 

GABINETE DO DIRETOR (A)-PRESIDENTE DA 
MANAUS PREVIDÊNCIA, em Manaus, 04 de novembro de 2019 

 
 
 

PORTARIA N.º 396/2019 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus, e das atribuições que lhes são conferidas pelo 
inciso VII do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o 
disposto no artigo 40, inciso II do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019, 

 

CONSIDERANDO o que consta no documento 
nº 2019.17848.17851.9.016163 (Siged), 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR a servidora FRANCISCA POLIANE LIMA RIO, 
matrícula nº 000.215-1A, ocupante do cargo de Gerente de Área de 
Previdência, para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo 
em provimento em comissão de Diretor de Previdência, integrante da 
estrutura organizacional da Manaus Previdência, no período de 25.11.2019 
a 09.12.2019, sem direito à percepção de remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição a titular ANA SÍLVIA DOS SANTOS 
DOMINGUES, afastada em virtude de férias regulamentares. 
 

GABINETE DO DIRETOR (A)-PRESIDENTE DA 
MANAUS PREVIDÊNCIA, em Manaus, 04 de novembro de 2019. 

              
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00048 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviço de locação de 

carreta palco, para atender a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos - MANAUSCULT”. 



 

Manaus, terça-feira, 5 de novembro de 2019 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4714 | Página 41 
 

Edital disponível: a partir do dia 11/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 26/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00050 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviços de locação de 

palco, piso, tablado, tenda e barraca para atender à Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 11/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 26/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00043 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviços de locação de 

Estruturas Treliças em Alumínio Box Truss e Praticáveis compreendendo 
a montagem, desmontagem, guarda e o transporte para atender a 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 11/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 26/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 165/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00040 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviços de locação de 

equipamentos de iluminação, compreendendo o fornecimento dos 
materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, 
transporte e guarda para atender a Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos - MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 11/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 26/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 166/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00047 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviço de locação de 

sonorização, trio elétrico e grupo gerador, compreendendo a instalação, 
a desinstalação, o transporte, a guarda e o fornecimento de combustível 
para atender a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - 
MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 12/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 27/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 27/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00056 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviço de organização 

de eventos, compreendendo a locação de palco, equipamentos de 
iluminação e sonorização para atender a Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos - MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 12/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 


