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MEMBROS A SEREM SUBSTITUÍDOS 

SERVIDORA FUNÇÃO 

RADIJA MARY COSTA DE MELO LOPES Titular do Departamento de Planejamento 

YEDA LOPES ABTIBOL Suplente do Departamento de Planejamento 

 
MEMBROS SUBSTITUTOS 

SERVIDORA FUNÇÃO 

MARIA DE NAZARÉ DE MORAIS CAMPOS Titular do Departamento de Planejamento 

NELMA DE HOLANDA BRITO Suplente do Departamento de Planejamento 

 
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 
Manaus, 14 de maio de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 292/2019-GABIN/SEMSA 
 

APROVA a revisão Programa Mais Saúde 
Manaus – PROMAIS no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde/SEMSA. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e 

 

CONSIDERANDO os pressupostos constitucionais 
insculpidos no inciso III, do art. 200 da Constituição Brasileira; 

 
CONSIDERANDO o disposto nas Leis nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, nº 12.871 de 22 de outubro de 2013; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 6 de junho de 2018 

que institui a Escola de Saúde Pública de Manaus/ESAP; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a atenção 

primária à saúde no município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal 

de Saúde de assumir o papel de indutora da reorientação da formação 
profissional na saúde no município de Manaus, com ênfase na atenção 
primária à saúde: 
 

RESOLVE: 
 

I - APROVAR revisão do Programa Mais Saúde Manaus – 
Promais, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, que tem 
como objetivo precípuo contribuir para a formação e qualificação profissional 
dos trabalhadores na Saúde, com ênfase na atenção primária à saúde. 
 

II - REVOGAR a Portaria nº 506, de 10 de setembro de 
2018, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus nº 4438, de 11 
de setembro de 2018. 
 

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

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

Manaus, 14 de maio de 2019. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Programa Mais Saúde Manaus - PROMAIS 
 

CAPÍTULO I 
Das Diretrizes 

 
Art. 1.º O Programa Mais Saúde Manaus – PROMAIS tem 

como principais diretrizes: 

I - Reorientar o processo de formação dos profissionais da 
saúde, de modo a oferecer à sociedade, profissionais habilitados para 
responder às necessidades de saúde da população e à 
operacionalização do SUS; 

II - Contribuir para diminuição da carência de profissionais 
nas regiões prioritárias para o SUS em Manaus; 

III - Fortalecer a prestação de serviços e produção do 
cuidado na atenção primária à saúde; 

IV - Ampliar a inserção de profissionais em formação nas 
Unidades de Saúde, desenvolvendo conhecimento sobre a realidade 
local da saúde da população; 

V - Fortalecer a implementação da política de educação 
permanente com a integração ensino-serviço-comunidade; 

VI - Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS, 
com ênfase na atenção primária à saúde. 

 
CAPÍTULO II 

Da Organização e Funcionamento 

 
Art. 2.º O Programa Mais Saúde Manaus será coordenado 

e implementado pela Escola de Saúde Pública de Manaus – ESAP que 
definirá a forma de participação das Instituições de Ensino Superior, 
quando necessário, mediante celebração de termo de convênio de 
cooperação técnica, conforme as especificidades de cada projeto. 

 
Art. 3.º Para o desenvolvimento do PROMAIS serão 

criados subprogramas, com duração máxima de até 2 (dois) anos, 
improrrogáveis, não caracterizando vínculo empregatício de qualquer 
natureza, desenvolvidos em consonância com as necessidades sociais e 
do SUS no município de Manaus. 

 
Parágrafo único. Os subprogramas destinam-se a apoiar 

o desenvolvimento de ações envolvendo uma ou mais categorias 
profissionais no âmbito dos serviços de saúde, fazendo interface técnica 
e/ou assistencial de modo a proporcionar a vivência prática no SUS. 

 
Art. 4.º Poderão participar do PROMAIS profissionais e 

trabalhadores da saúde e áreas afins, no âmbito da atenção e gestão do 
SUS, com escolaridade comprovada e reconhecida pelo MEC, de acordo 
com a categoria profissional e as exigências de cada subprograma. 

Parágrafo único. Os gestores locais nos cenários de 
prática atuarão como apoiadores no processo de integração ensino-
serviço-comunidade. 

 
Art. 5.º O processo de seleção dar-se-á mediante 

chamamento público, no qual deverão constar todos os requisitos e 
critérios requeridos pelo subprograma. 

 
Art. 6.º Ficam estabelecidos no âmbito do PROMAIS as 

seguintes modalidades de bolsa e de pesquisador para o 
desenvolvimento dos projetos temáticos: 

I – Especializando: Profissional de nível superior que se 
submeterá às estratégias educacionais e de aprimoramento 
supervisionado em cenário prático; 

II – Preceptor: Profissional de nível superior na área da 
saúde, com titulação mínima conforme exigência do subprograma, 
responsável pela supervisão contínua e permanente do pesquisador 
especializando em cenário prático; 

III – Tutor de Ensino e Aprendizagem: Profissional de 
saúde com titulação mínima conforme exigência do subprograma, com 
experiência em práticas educacionais em saúde que será responsável 
pela orientação acadêmica presencial e à distância; 

IV – Especialista: Profissional de nível superior, com 
experiência em docência e pesquisa científica para atuação em 
atividades pedagógicas e desenvolvimento de produtos técnico-
científicos necessários à operacionalização de cada subprograma; 

V – Pesquisador: Profissional de nível médio ou superior 
que auxiliará no apoio técnico e/ou administrativo conforme a 
necessidade do subprograma; 

VI- Coordenador: Profissional de nível superior, com 
titulação mínima conforme exigência do subprograma, para atuar como 
responsável pela gestão pedagógica ou administrativa; 

VII – Supervisor: Profissional de nível superior com 
titulação mínima conforme exigência do subprograma, para atuar como 
supervisor nos subprogramas; 
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VIII – Extensionista: Profissional de nível superior ou médio 
que será submetido às estratégias de aprimoramento profissional, 
desenvolvendo produto técnico e/ou administrativo, em consonância com 
as necessidades do cenário prático. 

 

Parágrafo único. De acordo com o subprograma poderão 
existir dois coordenadores designados por ato discricionário do gestor da 
ESAP/Manaus: 

I – Coordenador Administrativo: profissional responsável 
pelas atividades técnicas-administrativas desenvolvidas no âmbito da 
ESAP; 

II – Coordenador Pedagógico:  profissional responsável 
pelas atividades de gestão acadêmica e didático-pedagógica de cada 
subprograma 

 
Art. 7.º Os subprogramas a serem implementados no 

âmbito do PROMAIS serão: 
I -  Pós-graduações lato e stricto sensu; 
II -  Residências médica, uniprofissional e multiprofissional 

em saúde; 
III -  Extensão nos serviços de saúde; 
IV -  Formação profissionalizante. 
 

Parágrafo único. As modalidades educacionais, a 
depender do projeto pedagógico do curso (PPC), poderão incluir carga 
horária de imersão em serviço nos Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde (EAS), que deverão ser cumpridas obrigatoriamente na sua 
integralidade. 

 
Art. 8.º O cumprimento da carga horária teórica de cada 

uma das modalidades educacionais a que se refere o art. 7º obedecerá 
aos critérios estabelecidos nos seus respectivos projetos pedagógicos e 
regulamentos específicos. 
 

CAPÍTULO III 
Da Concessão de Bolsas 

 
Art. 9º. Os participantes do PROMAIS receberão auxílio 

financeiro na modalidade de bolsa, isenta de imposto de renda, com 
natureza de doação civil, de acordo com os critérios definidos pelo 
PROBES, observando os limites dos recursos orçamentários disponíveis 
no ano. 

 
Art. 10. O bolsista firmará termo de adesão e compromisso 

ao PROMAIS, contendo as atribuições e responsabilidades inerentes ao 
desenvolvimento das atividades do subprograma vinculado. 

 
Art. 11. O bolsista deverá apresentar, no ato da adesão ao 

PROMAIS, documento comprobatório de aquisição/adesão a seguro 
contra acidentes pessoais com período de vigência igual ou maior que o 
período de permanência no subprograma ao qual estiver vinculado. 

 
Art. 12. O bolsista poderá inscrever-se como segurado 

facultativo no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), promovendo 
por sua conta, os respectivos recolhimentos, desde que não esteja 
vinculado a qualquer outro regime de previdência social, nos termos da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 
1999. 

 
Art. 13. A permanência do bolsista no PROMAIS está 

condicionada ao cumprimento de todos os requisitos desta Portaria e do 
Plano de Trabalho Individual (PTI) ou relatório de atividades mensal, 
avaliado em consonância com as diretrizes de cada subprograma. 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos, Deveres e Responsabilidades 

 
Seção I 

Dos Deveres e Responsabilidades Comuns 
 

Art. 14. O detalhamento dos direitos dos bolsistas aderidos 
ao PROMAIS será descritos nos regulamentos específicos de cada 
subprograma. 

 
Art. 15. São deveres e responsabilidades comuns a todos 

os bolsistas: 

I -  Conhecer o projeto pedagógico do curso para o qual 
ingressou, atuando de acordo com as suas diretrizes orientadoras; 

II -  Exercer com zelo e dedicação as atividades de ensino-
serviço-comunidade; 

III -  Observar as leis vigentes, bem como normas 
regulamentares do programa e subprograma; 

IV -  Cumprir as regras estabelecidas no Regimento 
Interno e nos instrumentos legais específicos de cada subprograma; 

V -  Entregar os produtos exigidos por cada subprograma 
nos prazos estabelecidos; 

VI -  Zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público; 

VII -  Cumprir as normas técnico-administrativas da 
Secretaria Municipal de Saúde, inerentes às atividades desenvolvidas no 
âmbito do subprograma; 

VIII -  Dedicar-se à modalidade educacional vinculada, 
cumprindo na sua integralidade, a carga horária especificada para cada 
subprograma; 

IX -  Conduzir-se com comportamento ético perante a 
comunidade e usuários no exercício de suas funções, assim como 
perante tutores, preceptores, coordenadores e demais profissionais 
envolvidos no subprograma; 

X -  Comparecer com pontualidade e assiduidade às 
atividades do subprograma; 

XI -  Integrar-se às diversas áreas profissionais, equipe de 
saúde e à comunidade nos cenários de prática; 

XII -  Participar de comissões ou reuniões sempre que for 
solicitado; 

XIII -  Manter-se atualizado sobre a regulamentação 
relacionada ao subprograma ao qual está vinculado; 

XIV -  Participar da avaliação do subprograma, 
contribuindo para o seu aprimoramento. 

XV -  Preencher as fichas nº 20 e 21 do Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde, quando couber; 

XVI -  Manter atualizadas as informações de cadastro e/ou 
inserir dados de produção técnica nos sistemas de registro de 
informação padronizados pela SEMSA, quando couber; 

XVII -  Participar de encontros pedagógicos, educação 
permanente e reuniões administrativas com a gestão da ESAP, quando 
convocado; 

XVIII -  Manter atualizado os dados cadastrais; e 
XIX -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 
 
Art. 16. O bolsista poderá exercer atividades “extramuros” 

como campanhas de vacinação e outras atividades técnico-
administrativas de acordo com a necessidade do território de atuação, 
desenvolvidas em horários alternativos, podendo ser sábado, domingo e 
feriados, respeitando a carga horária semanal pactuada para as 
atividades práticas, desde que previamente acordadas com o gestor 
local e a coordenação do projeto. 

 
Seção II 

Dos Deveres e Responsabilidades Específicas 

 
Art. 17. São deveres e responsabilidades do Pesquisador 

Coordenador Administrativo: 
I -  Fazer cumprir as deliberações das Comissões 

instituídas no âmbito de cada subprograma, quando for o caso; 
II -  Assegurar a implementação do projeto pedagógico 

referente à modalidade educacional correspondente; 
III -  Organizar e promover a qualificação dos bolsistas 

vinculados a uma das estratégias educacionais; 
IV -  Organizar e manter atualizada a documentação 

específica de cada projeto temático. 
V -  Coordenar e supervisionar atividades de ensino-

serviço-comunidade no âmbito do projeto; 
VI -  Promover a articulação com as instituições parceiras, 

respeitando as normas e regulamentos vigentes no âmbito da SEMSA; 
VII -  Participar da elaboração e/ou atualização dos 

projetos pedagógicos de cada modalidade educacional; 
VIII -  Gerenciar os instrumentos de avaliação dos bolsistas 

e dos projetos temáticos sob sua gestão; 
IX -  Gerenciar a execução das atividades de ensino-

serviço-comunidade no âmbito do projeto; 
X -  Gerenciar conflitos em cenário prático; 
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XI -  Estar disponível para os bolsistas, utilizando de todas 
as tecnologias possíveis de comunicação; 

XII -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 
 
Art. 18. São deveres e responsabilidades do Pesquisador 

Coordenador pedagógico: 
I -  Coordenar a gestão didático-pedagógica do 

subprograma; 
II -  Participar da elaboração do projeto pedagógico da 

modalidade educacional a qual se vincula; 
III -  Acompanhar a execução das atividades acadêmicas e 

o cumprimento do Plano de Trabalho do bolsista; 
IV -  Gerenciar e acompanhar o calendário das atividades 

do bolsista; 
V -  Supervisionar a infraestrutura física e de equipamentos 

necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas do bolsista; 
VI -  Auxiliar no processo de avaliação das atividades 

pedagógicas do bolsista; 
VII -  Conhecer e fazer cumprir as regras referentes ao 

subprograma ao qual está vinculado; 
VIII -  Colaborar na capacitação dos membros da equipe 

envolvida no subprograma; 
IX -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 

 
Art. 19. São deveres e responsabilidades do Pesquisador 

Especialista: 
I -  Desenvolver atividades de docência e orientações de 

trabalhos de conclusão de curso; 
II -  Desenvolver produtos técnicos e/ou pedagógico-

científico de acordo com as necessidades do subprograma; 
III -  Contribuir na elaboração dos projetos pedagógicos de 

cada modalidade educacional; 
IV -  Participar na difusão de produtos e serviços técnico-

científicos no âmbito de cada subprograma; 
V -  Executar outras atividades inerentes ao projeto ao qual 

esteja vinculado; e 
VI -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 

 
Art. 20. São deveres e responsabilidades do Pesquisador 

Tutor de Ensino-Aprendizagem: 
I -  Implementar estratégias educacionais, visando a 

construção de competências profissionais no âmbito do subprograma; 
II -  Participar do planejamento e implementação das 

atividades de educação permanente em saúde para os bolsistas sob sua 
responsabilidade; 

III -  Planejar e implementar ações voltadas à qualificação 
dos serviços e aplicação de novas tecnologias para atenção e gestão em 
saúde; 

IV -  Participar do processo de avaliação dos bolsistas sob 
sua responsabilidade; 

V -  Participar na elaboração do plano de ensino e 
aprendizagem; 

VI -  Contribuir com a coordenação das atividades 
acadêmicas de integração ensino-serviço-comunidade, atuando em 
cooperação com os sujeitos integrantes do projeto; 

VII -  Orientar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
dos bolsistas sob sua responsabilidade; 

VIII -  Estar disponível para os bolsistas sob sua 
responsabilidade, utilizando de todas as tecnologias possíveis de 
comunicação que possam ser comprovadas; 

IX -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 

 
Art. 21. São deveres e responsabilidades do Pesquisador 

Preceptor: 
I -  Exercer a função de orientação acadêmica em serviço 

no cotidiano da atenção, vigilância e gestão em saúde; 
II -  Acompanhar as atividades educacionais práticas no 

EAS, dispondo, no mínimo, 4h/semana para acompanhamento individual 
do bolsista sob sua responsabilidade; 

III -  Acompanhar o cumprimento da carga horária das 
atividades práticas em serviço do bolsista; 

IV -  Atuar na preceptoria no turno matutino, vespertino ou 
noturno, em consonância previstas no projeto pedagógico de cada uma 
das estratégias educacionais; 

V -  Realizar o plano de trabalho individual do bolsista; 

VI -  Participar da produção do cuidado em serviço, quando 
necessário; 

VII -  Estar disponível para os bolsistas, utilizando de todas 
as tecnologias possíveis de comunicação; 

VIII -  Exercer, em conjunto com o gestor local do serviço, 
o acompanhamento e a avaliação da execução das atividades de 
integração ensino-serviço-comunidade; 

IX -  Emitir relatório de acompanhamento pedagógico e/ou 
desempenho do bolsista; 

X -  Facilitar a integração do bolsista com a equipe de 
saúde, usuários e alunos de outros projetos que atuam no campo de 
prática; 

XI -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 
 
Art. 22. São deveres e responsabilidades do Pesquisador 

Especializando: 
I -  Empenhar-se como articulador participativo na criação 

e implementação de alternativas estratégicas inovadoras nos cenários 
de práticas; 

II -  Ser corresponsável pelo processo de formação e 
integração ensino-serviço-comunidade; 

III -  Manter atualizadas as informações de cadastro e 
inserir dados de produção do cuidado nos sistemas de registro de 
informação padronizados pela SEMSA, quando o subprograma exigir; 

IV -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 
 
Art. 23. São deveres e responsabilidades do Extensionista 

e Pesquisador em Desenvolvimento de Tecnologias Aplicadas à Saúde: 
I -  Executar o plano de trabalho definido no subprograma; 
II -  Empenhar-se como articulador participativo na criação 

e implementação de alternativas estratégicas inovadoras nos cenários 
de práticas; 

III -  Elaborar relatórios de execução das atividades 
desenvolvidas no âmbito do projeto; 

IV -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 
 
Art. 24. São deveres e responsabilidades do gestor local: 
I -  Exercer o monitoramento das atividades de ensino-

serviço-comunidade do bolsista, inclusive quanto ao cumprimento da 
carga horária pactuada; 

II -  Monitorar a inscrição dos bolsistas no Cadastro 
Nacional de Estabelecimento em Saúde (CNES), conforme diretrizes do 
projeto; 

III -  Garantir condições adequadas para o exercício das 
atividades dos bolsistas; 

IV -  Comunicar imediatamente à coordenação do 
subprograma e/ou gestão da ESAP as intercorrências por escrito, 
ocorridas em cenário prático envolvendo os bolsistas; 

V -  Enviar mensalmente o registro de frequência dos 
bolsistas, conforme fluxo institucional estabelecido; 

VI -  Zelar pela boa convivência entre servidores e 
bolsistas; 

VII -  Executar outras atividades inerentes ao projeto. 

 
CAPÍTULO V 

Das Proibições 

 
Art. 25. É vedado aos bolsistas: 
I -  Ausentar-se das atividades a serem realizadas sem 

prévia autorização do gestor local do serviço e coordenação do 
Subprograma; 

II -  Retirar, sem prévia anuência do gestor local do 
serviço, qualquer documento ou objeto do local de realização das ações 
de aprimoramento; 

III -  Opor resistência injustificada à realização das 
atividades previstas no projeto pedagógico do curso ao qual está 
vinculado e demais normativas administrativas da SEMSA; 

IV -  Receber valores ou vantagens de qualquer espécie, 
em razão de suas atividades. 

 
CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

 
Art. 26.  Os bolsistas não poderão ter vínculos no CNES 

incompatíveis com as exigências de cada subprograma. 
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Art. 27. Os bolsistas admitidos em Programas de 
Residências estarão sujeitos às suas normas específicas, no que 
couber. 

 
Art. 28. Ao bolsista que interromper definitivamente suas 

atividades do Programa será concedida uma declaração de atividades 
práticas, relativa ao período correspondente. 

 
Art. 29. Os direitos e sanções serão definidos em 

regimento específico de cada subprograma, conforme disposto no art. 7° 
desta norma. 

 
Art. 30. As despesas necessárias à plena consecução  

do objeto do Programa Mais Saúde Manaus correrão por  
conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente à Secretaria 
Municipal de Saúde, na forma determinada pelo art. 8º, da Lei 
n.º 2.320/2018. 

 
Art. 31. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 

aplicação desta Portaria serão solucionados pela Escola de Saúde 
Pública de Manaus, observada a legislação aplicável e as finalidades 
precípuas do Programa Mais Saúde Manaus. 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 293/2019-GCONT/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

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

CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 011/2019, que 
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa M. L. Nascimento - EPP; 
 

CONSIDERANDO a prestação de serviços de transporte e 
locação de 4 (quatro) veículos, sem condutor, com quilometragem livre, 
objetivando atender as necessidades do projeto de ações contingenciais 
para enfrentamento da tuberculose, coordenada pelo Núcleo de Controle 
da Tuberculose do Departamento de Vigilância Ambiental e 
Epidemiológica – DEVAE. Marca/modelo: GM/Prisma Joy 1.0 Km, 
Modelo 2019 – com seguro total sem franquia a contratante. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, 
referentes à execução do contrato acima citado: 
 

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA 

MARINÉLIA MARTINS FERREIRA GESTORA DO CONTRATO 107.643-4A 

CLÁUDIA MARA ROLIM MENDES GUIMARÃES FISCAL DO CONTRATO 109.706-7C 

DANIEL SOUZA SACRAMENTO FISCAL DO CONTRATO 128.136-4A 

RITA DE CASSIA CASTRO DE JESUS FISCAL DO CONTRATO 082.793-2B 

CLÁUDIA LEMOS DE FIGUEIREDO 
FISCAL SUPLENTE DO 

CONTRATO 
095.172-2E 

 
II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais e/ou Recibos. 
 

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 
contar da emissão da Ordem de Execução de Serviços. 
 
 

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

Manaus, 15 de maio de 2019. 
 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Comissão Municipal de Licitação CML, pertinente ao Pregão Eletrônico 
nº. 069/2019 – CML/PM. 
 

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, 
irregularidade ou recurso pendente, 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro 
da CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a 
contratação de serviço especializado para realização de exames de 
triagem auditiva neonatal (emissão otoacústica evocada – teste da 
orelhinha) nos recém-nascidos da Maternidade Municipal Dr. Moura 
Tapajoz, a empresa a seguir relacionada: MAIS VIDA CONSULTÓRIOS 
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI, para o item abaixo 
relacionado com seu respectivo valor total: 01: R$ 128.466,00 (cento e 
vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais). 
 

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de 
Empenho no valor total constante na proposta dos licitantes vencedores. 
 

Manaus, 20 de maio de 2019. 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

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

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão 
Eletrônico nº. 071/2019 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico 
nº 071/2019 - CML/PM - Eventual fornecimento de insumos laboratoriais 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde, para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-ME 

Item: 1 Valor R$: 99,13 

Fornecedor: FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-ME 

Item: 2 Valor R$: 2,83 

Fornecedor: MEDICNORTE EIRELI 

Item: 5 Valor R$: 0,06 

Fornecedor: MEDICNORTE EIRELI 

Item: 7 Valor R$: 277,37 

 
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da Lei. 
 
 

Manaus-AM, 20 de maio de 2019. 
 

 




