
  

 

 

Diário Oficial Eletrônico 

Legislativo Municipal 
      

 

Manaus, quarta-feira 24 de novembro de 2021 Ano IX, Edição 1559 - R$ 1,00    
 

 

Poder Legislativo - 
 

 
 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Manaus aprovou e eu promulgo, 

com base nos artigos 45, inciso II, e 67 da Lei Orgânica do Município de 

Manaus, combinados com os artigos 22, inciso II, alínea “h”, 157, inciso 

II, e 229 do Regimento Interno, a seguinte: 

 

RESOLUÇÃO N. 147, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

ALTERA a Resolução n. 049, de 20 

de agosto de 2007, e dá outras 

providências. 

 

Art. 1.º Fica acrescido o inciso VIII ao art. 2.º da Resolução n. 

049, de 20 de agosto de 2007, passando a ter a seguinte redação:  

 

“Art.2.°............................................................................................

...................................................................................................... 

 

VIII – promover cursos de capacitação profissional, 

aperfeiçoamento e atualização profissional em todos os níveis de 

escolaridade, de livre oferta, abertos à comunidade.” (NR)  

 

Art. 2.º Fica acrescido o inciso VIII ao art. 1.º do Anexo I da 

Resolução n. 049/2007, com a seguinte redação: 

 

“Art.1.°.........................................................................................

.................................................................................................... 

 

VIII – promover cursos de capacitação profissional, 

aperfeiçoamento e atualização profissional em todos os níveis de 

escolaridade, de livre oferta, abertos à comunidade.” (NR) 

    

Art. 3.º Fica transformado em § 1.º o parágrafo único do art. 31 

e acrescido o § 2.º, passando a viger da seguinte maneira: 

 

“Art. 31. .......................................................................................  

 

§  1.º.............................................................................................. 

 

§ 2. º O Programa de Capacitação Profissional será oferecido ao 

público em geral tendo em vista preparar os cidadãos para o exercício 

profissional de algumas ocupações básicas do mundo do trabalho ou 

relacionadas ao exercício pessoal de atividades geradoras de trabalho e 

renda.” (NR) 

 

Art. 4.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Manaus, 23 de novembro de 2021. 

 

Ver. DAVID VALENTE REIS 

Presidente 

 

 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2021– CMM 

PREGÃO N. º 015/2021 – SRP/CMM  
PROCESSO N.º 2021.10000.10718.0.001466. 

No dia 24 de novembro de 2021 na Câmara Municipal de Manaus (Órgão 
Gerenciador), foram registrados os preços abaixo identificados para 
eventual fornecimento de sinalização e afins, medalhas, placas 
comemorativas e outras honrarias para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Manaus - CMM, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), do Pregão 
Presencial N.º 015/2021-SRP/CMM para Sistema de Registro de Preços. 

O Edital do Pregão Presencial, as especificações do Termo de 
Referência e a Proposta de Preços constantes no Processo 
Administrativo n.º 2021.10000.10718.0.001466, integram esta Ata de 
Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da 
data da comunicação ao fornecedor. O contrato ou instrumento hábil que 
vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei N.º 8.666/93, 
indicará o(s) local(is) de recebimento dos produtos e/ou da prestação dos 
serviços. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) 
meses. 

Empresa Vencedora: MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
GRÁFICOS LTDA inscrita no CNPJ n.º 06.889.405/0001-09. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

 

01 

Confecção de placa comemorativa em aço 
inox ASI 304, medindo 28x19cm, gravada 
por processo de corrosão profunda, 
esmaltada em cores, acondicionada em 
estojo de veludo especial com aplicação do 
brasão do Município de Manaus e plaquetas 
em latão dourado, gravadas por processo de 
corrosão profunda, esmaltada em cores, 
resinadas, inseridas no estojo. 

 
UND 

 
100 515,00 

02 

Confecção de medalha cor ouro em latão 
estampado frente e verso medindo 55mm, 
formato redonda recortada a laser, com 
gravação por corrosão profunda, esmaltada 
em cores, sendo na frente a estampa do 
rosto do homenageado, circulando a imagem 
o nome do homenageado na parte superior 
Câmara Municipal de Manaus na inferior e no 
verso ao alto o brasão do Município de 
Manaus circulado com o nome da Câmara 
Municipal de Manaus, com passador e fita de 
cetim branco pérola com detalhes em 
dourado com 3,8cm de largura por 85cm de 
comprimento, acondicionada em estojo 
especial med. 10,5x15cm com plaqueta em 
metal dourado (pin) em brasão do Município, 
com 2mm de Espessura com aplicação de 
resina cristal e fecho de segurança (Artes 
diversas). 

 
UND 

 
100 440,00 

03 

Confecção de medalha cor ouro em metal 
estampado frente e verso, recortado a laser 
(formato estrela) med. 45mmx45mmx45mm, 
sendo na frente estampa indicada pelo 
Cerimonial, esmaltada em cores, circulada 
ao alto o texto “Medalha 
de Ouro” e abaixo o texto “Cidade de 
Manaus” e no verso a estampa do Brasão do 
Município de Manaus e abaixo o texto 
“Medalha de Ouro” com passador e fita de 
gorgorão em três cores (azul, vermelho e 
branco) medindo 3,5cm de largura e 36cm de 
comprimento presa por fitilho branco 
costurado, acondicionada em estojo especial 
medindo 10,5x15cm com plaqueta em metal 
dourado (pin) do brasão do Município, com 
2mm de espessura com aplicação de resina 
e fecho de segurança (Arte Medalha de Ouro 
Cidade de Manaus) 

 
UND 

 
50 547,00 
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04 

Confecção de diploma em aço inox ASI 304, 
1,00mm de espessura, medindo 28x19cm, 
gravada por processo de corrosão profunda 
(dados informados na época da confecção e 
brasão do Município de Manaus), esmaltado 
em cores, com marca d’água do Brasão do 
Município de Manaus ao fundo, 
acondicionada em estojo de veludo especial 
com aplicação do Brasão do Município de 
Manaus e plaquetas em latão dourado, 
gravada por processo de corrosão profunda, 
esmaltada em cores, resinadas, inseridas no 
estojo. 

 
UND 

 
100 580,00 

05 

Confecção de plaquetas de metal dourado 
(pin), estampado, recortado no formato do 
Brasão do Município esmaltado em cores 
espessura 2mm com aplicação de resina 
cristal e fecho de segurança 

 
UND 

 
500 42,00 

06 

Confecção de diploma em papel collor plus 
300g marjoca, impressão laser digital 4/0 
cores e hot stamping dourada, formato 30cm 
x 22cm acondicionada em porta diploma 
capa dura em papel percalux, cor verde, 
formato 33cm x 47cm gravação a laser digital 
e hot stamping dourada  

 
UND 

 
200 387,00 

07 

Confecção de diploma em papel collor plus 
300g marjoca, impressão laser digital 4/0 
cores e hot stamping dourado, formato 30cm 
x 22cm  

 
UND 

 
2.000 23,90 

08 

Confecção de banner em lona Vinílica 440g, 
impressão digital em policromia 4/0 cores. 
Corte reto e seco, acabamento com bastão 
em alumínio, ponteiras de borracha e cordão 
para pendurar. 

 
M2 

 
1.000 57,50 

09 

Confecção de faixa em lona vinílica brilho 
440g. Impressão digital em policromia 4/0 
cores. Corte reto e seco, acabamento com 
bastão em alumínio, ponteiras de borracha e 
cordão para pendurar. 

 
M2 

 
1.000 63,00 

10 

Confecção de camisa em meia malha 
branca/colorida, modelo gola careca, manga 
curta, produzida em malha fio 30.1, 
tamanhos diversos, impressão em silk 
screen (policromia) frente, costas e mangas. 

 
UND 

 
2.000 25,90 

11 

Confecção de adesivo impresso por full collor 
em policromia com aplicação no local (metro 
quadrado). 

 
M2 

 
1.000 57,00 

12 

Confecção de placa em pvc para sinalização 
personalizada com adesivo impresso por 
processo full collor e fita dupla com 
instalação no local (metro quadrado). 

 
M2 

 
500 575,00 

13 

Carimbo material corpo: acrílico, base: 
acrílico. Dimensões 4,5x2cm Tipo auto-
entintado e automático, formato: retangular 

 
UND 

 
100 74,00 

14 

Carimbo, tipo: automático, auto-entintado, 
material: corpo plástico, cor da almofada: 
azul ou preta, personalização: a ser definida, 
dimensões: 6,0cm x 4,0cm (AxL), 
características adicionais: almofada de tinta 
embutida. 

 
UND 

 
100 143,00 

15 

Carimbo, tipo: automático, auto-entintado, 
material: corpo plástico, cor da almofada: 
azul ou preta, personalização: a ser definida, 
dimensões: 7,0cm x 3,8cm (A x L), 
características adicionais: almofada de tinta 
embutida. 

 
UND 

 
100 117,80 

16 

Carimbo, tipo: automático, auto-entintado, 
material: corpo plástico, cor da almofada: 
azul ou preta, personalização: a ser definida, 
dimensões: 1,6cm x 4,5cm (A x L), 
características adicionais: almofada de tinta 
embutida. 

 
UND 

 
100 63,50 

17 

Confecção de plaqueta de patrimônio em aço 
inox med. 4,70 x1,60cm personalizada por 
processo de corrosão profunda pintura 
esmaltada em cores. 

 
UND 

 
5.000 7,50 

18 

Confecção de placa em acrílico com recorte 
especial e polido personalizado com adesivo 
impresso por processo digital (metro 
quadrado). 

 
M2 

 
500 730,00 

19 

Confecção de troféus em acrílico med. 
Corpo: 15x15cm com espessura de 8mm 
personalizado com adesivo impresso por 
processo full collor e aplique de resina, base 
med. 16x6cm com espessura de 10mm 
personalizada com plaqueta em acrílico 
metalizado med. 12x2,5cm. 

 
UND 

 
200 278,00 

20 

Confecção de crachá em pvc impressão full 
collor dupla face colorida conforme artes 
individuais atualizadas na época da 
solicitação. 

 
UND 

 
2.000 16,90 

21 

Confecção de cordão dupla face 
personalizado, com fio 100% poliéster, 
acetinado. Medindo 1cm de largura e 80cm 
de comprimento, com gravação em processo 
de sublimação, nas pontas opções diversas: 

 
UND 

 
2.000 11,50 

jacaré, porta crachá rígido, argola para 
chaves, mosquetão metálico porta celular, 
tudo com garra metálica para dar 
acabamento e garantir que a ponta não se 
solte 

22 

Serviço de aplicação de película de controle 
solar (insulfilme) 100% com fornecimento da 
película. 

 
M2 

 
2.000 78,50 

23 

Cartão de visita, formato: 90x50mm, 4/4 
cores (frente e verso), aplicação de verniz 
localizado, papel couchê brilho, 
120grams/m2. Tamanho 9x5cm. 
Acondicionado. Conforme artes individuais 
atualizadas na época da solicitação. 

 
UND 

 
10.000 1,17 

24 

Camisa com gola polo, adulto, mangas 
curtas, bordado na frente e nas costas 
pintura em uma cor. Malha pique 50% 
algodão e 50% poliéster. Cor preta ou azul, 
conforme pedido. Tamanhos variados. 

 
UND 

 
600 56,80 

25 

Confecção de plaquetas de metal dourado 
(pin), estampado, recortado no formato do 
Brasão do Município esmaltado em cores e 
plaqueta com Nome 
VEREADOR/VEREADORA, espessura 2mm 
com aplicação de resina cristal e fecho de 
segurança. 

 
UND 

 
100 43,80 

26 

Adesivo em vinil transparente med. 14cm x 
11cm, impresso por processo digital full 
Collor, aplicação em vinil leitoso branco. 
conforme artes individuais atualizadas na 
época da solicitação. 

 
UND 

 
500 9,45 

27 

Confecção de placa de inauguração em aço, 
gravada por corrosão profunda, esmaltada 
em cores, envernizada med. 45cm x 35cm 
com instalação. 

 
UND 

 
20 1.770,00 

28 

Confecção de placa de em latão dourado, 
gravada por corrosão profunda, esmaltada 
em cores, envernizada med. 45cm x 35cm. 

 
UND 

 
50 2.180,00 

 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos 
representantes legais da Câmara Municipal de Manaus e dos 
Fornecedores Beneficiários. 

 
Manaus, 24 de novembro de 2021. 

 
 

 
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 019/2021 – CPL/CMM  
 PROCESSO N.º 2021.10000.10718.0.001711. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, 
no uso de suas atribuições legais; 

 
CONSIDERANDO a deliberação da Pregoeira da Câmara 

Municipal de Manaus, no procedimento referente ao Pregão Presencial 
n.º 019/2021 - CPL/CMM;  

 
 CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 

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

 
 

R E S O L V E: 
 
 

II-- HOMOLOGAR o resultado do Pregão n.º 019/2021-
CPL/CMM -  Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de Agente de Portaria/Porteiro nas instalações da Câmara 
Municipal De Manaus (CMM), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital, 
oriundo do Processo Administrativo 2021.10000.10718.0.001711, na 
forma abaixo: 
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Item Descrição UNID QTD 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviço de AGENTE DE 
PORTARIA/PORTEIRO 
DIURNO - com jornada de 
trabalho de 12hX36h (02 
Postos). Conforme Anexo I e II 
do Termo de Referência. 

MÊS 12 9.350,84 18.701,68 

02 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviço de AGENTE DE 
PORTARIA/PORTEIRO 
NOTURNO - com jornada de 
trabalho de 12hX36h (04 
Postos). Conforme Anexo I e II 
Termo de Referência. 

MÊS 12 11.018,10 44.072,40 

03 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviço de AGENTE DE 
PORTARIA/PORTEIRO – com 
jornada de trabalho de 44h 
semanais (09 Pessoas). 
Conforme Anexo I e II Termo de 
Referência. 

MÊS 12 5.380,49 48.424,41 

04 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviço de SUPERVISOR, com 
jornada de trabalho de 44h 
semanais (01 Pessoa). 
Conforme Anexo I e II Termo de 
Referência. 

MÊS 12  7.206,85 7.206,85 

 
Empresa vencedora: FÊNIX SERVIÇOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.938.272/0001-93. 
 
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do 

proponente vencedor para assinatura do Contrato, nos termos da lei. 
 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MANAUS, em 24 de novembro de 2021. 
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R$ 1,00

EFETIVOS COMISSIONADOS DISPOSICIONADOS VERBA GABINETE VEREADORES
TOTAL 

FUNCIONÁRIOS

Setembro 230 197 1 1.332 41 1.801 7.069.364,56      5.269.266,43      

Outubro 230 200 1 1.340 41 1.812 8.199.566,32      5.960.133,54      

15.268.930,88    11.229.399,97    

NOTA: Dos valores a cima foram deduzidas as verbas de Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Bolsa Estudo, Salário Família, para cumprir o que

           está estabelecido no § 1º do art. 29-A  da Constituição Federal.

MESES
VALOR BRUTO 

DA FOLHA

VALOR LÍQUIDO 

DA FOLHA

QUANTITATIVO FUNCIONÁRIOS POR FOLHA DE PAGAMENTO

Poder Legislativo

 Diretoria Financeira - Departamento de Contabilidade

Demonstrativo do Valor Global de Pessoal Ativo  e Quantitativo de Funcionários

Conforme art. 150 da Loman - atualizada em 21/12/2020

Exercício de 2021

Competência de Setembro e Outubro

CRC-AM  009642/O-1

Aldenizia Rodrigues Valente Ana Caroline Souza Lopes Adonay  Paes Barreto de Oliveira

Contadora Diretora de Finanças Diretor Geral



 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
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GUIA INDISPENSÁVEL PARA 

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS 

As matérias devem ser digitadas em papel 
branco tipo A4, com cabeçalho contendo 
timbre. 
 
O TÍTULO deve estar em letras MAIÚSCULAS, 
em fonte ARIAL NARROW, TAMANHO 8,5, cor 
PRETO, NEGRITO e estilo NORMAL. 
 
A fonte do texto deve ser ARIAL NARROW, 
TAMANHO 8,5, cor PRETA e estilo NORMAL. 
 
O recuo da primeira linha do parágrafo deve 
ser de 1,5 cm e entrelinhas Simples, 
 
É importante, também, que o texto esteja SEM 
RASURAS e SEM ERROS ORTOGRÁFICOS. 
 
A assinatura do responsável pela matéria NÃO 
DEVE SOBREPOR O TEXTO em hipótese 
alguma. 
 
INFORMAÇÕES PARA ENVIO DE ARQUIVOS 
É necessário que as matérias sejam enviadas 
para publicação da seguinte forma: matéria 
original impressa ou por via eletrônica, 
assinada, revisada e com arquivo. 
 
CONFIRMAÇÃO 
Enviar documento para o e-mail     
dolm@cmm.am.gov.br, em versão texto. 
 
Após o envio confirmar o recebimento no 
telefone/ramal 3303-2731 
 
As matérias devem ser enviadas/entregues até 
as 14h no Protocolo do Diário Oficial de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos. 

  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS 

 
 
 

DAVID VALENTE REIS – AVANTE 
Presidente 

WALLACE FERNANDES OLIVEIRA – PROS 
1º Vice-Presidente 

DIEGO ROBERTO AFONSO – PSL 
2º Vice-Presidente 

CAIO ANDRÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA – PSC 
3º Vice-Presidente 

CARMEM GLÓRIA ALMEIDA CARRATTE – PL 
Secretário Geral 

ELISSANDRO AMORIM BESSA – SOLIDARIEDADE 
1º Secretário 

EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA – PMN 
2º Secretário 

JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO – REPUBLICANOS 
3º Secretário 

AMOM MANDEL LINS FILHO – PODE 
Ouvidor 

JAILDO DE OLIVEIRA SILVA – PC do B 
Corregedor 

 
 
 

ALLAN CAMPELO DA SILVA – PSC 
ANTÔNIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO – PTC 

   DIONE CARVALHO DOS SANTOS – PATRIOTA 
DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS – PSC 

MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS – AVANTE 
ELAN MARTINS DE ALENCAR – PROS 
EVERTON ASSIS DOS SANTOS – PSL 

FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE - REPUBLICANOS 
FRANÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS – PV 
IVO SANTOS DA SILVA NETO – PATRIOTA 

JANDER DE MELO LOBATO – PTB 
JOELSON SALES SILVA – PATRIOTA 

JOÃO KENNEDY DE LIMA MARQUES – PMN 
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO – AVANTE 

MARCEL ALEXANDRE DA SILVA – PODE 
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA – PSB 

MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES – REPUBLICANOS 
LUIZ AUGUSTO MITOSO JUNIOR – PTB 
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO – PL 

MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO – PODE 
RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS – DC 

ROBSON DA SILVA TEIXEIRA – PSDB 
RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO – PSC 

ROSINALDO FERREIRA DA SILVA – PMN 
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL – PSDB 

SANDRO MAIA FREIRE – DEM 
CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA – PT 

THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA – PP 
WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO – AVANTE 
WILLIAM ROBERT  LAUSCHNER – CIDADANIA 
YOMARA JESUÍNA LINS RODRIGUES – PRTB 

 
 

MESA DIRETORA 

VEREADORES 


