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260101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

1001 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO     

205033 0300 339030 260101 27 812 1002 1001                                87.970,30  

205033 0694 319004 260101 27 812 1002 1001                                  7.605,00  

 
   

    
                               95.575,30  

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
  EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

1052 - SANEAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL DE IGARAPÉS DE MANAUS 

205032 0100 449039 270101 17 512 1068 1052                            1.654.043,04  

205032 0126 449039 270101 17 512 1068 1052                               317.296,96  

2244 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS   

205034 0224 449039 270101 15 451 1061 2244                                41.876,60  

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 

205032 0126 339036 270101 15 122 4002 2358                                  8.565,58  

205032 0126 339036 270101 15 122 4002 2358                               178.067,49  

2398 - CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES DA ÁREA DA 
CIDADE DE MANAUS 

205032 0126 449039 270101 15 451 1060 2398                            2.933.809,81  

 
   

    
                           5.133.659,48  

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
   EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

2357 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS       

205033 0629 449052 370901 08 422 1066 2357                                50.000,00  

2359 - AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

205033 0629 339037 370901 08 422 1066 2359                               100.000,00  

2360 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE     

205033 0629 339037 370901 08 422 1066 2360                                  1.000,00  

 
   

    
                              151.000,00  

500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

3044 - GESTÃO OPERACIONAL DO TRÂNSITO         

205033 0694 339039 500201 15 451 1023 3044                                50.186,86  

4020 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO           

205033 0694 339039 500201 15 451 1023 4020                               120.743,00  

 
   

    
                              170.929,86  

 
   

  
  

 
 

Anexo II 

 
   

 
  

  
 

110101 - CASA CIVIL 
       EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

2346 - SEMPRE AO SEU LADO NA HABITAÇÃO         

200035 0224 339039 110101 15 451 1045 2346                               419.650,90  

180103 - PROJETO DE EXPANSÃO E MELHORIA EDUCACIONAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MANAUS 

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

1230 - GESTÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO E MELHORIA EDUC. DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MANAUS 

200035 0291 449093 180103 12 365 4002 1230                            1.793.814,35  

 
  

  
    

  
270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

  EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

1052 - SANEAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL DE IGARAPÉS DE MANAUS 

200035 0100 449039 270101 17 512 1068 1052                            1.654.043,04  

200035 0126 449039 270101 17 512 1068 1052                               271.703,68  

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 

200035 0126 339036 270101 15 122 4002 2358                                  4.282,79  

200035 0126 339036 270101 15 122 4002 2358                                98.332,00  

2398 - CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES DA ÁREA DA 
CIDADE DE MANAUS 

200035 0126 449039 270101 15 451 1060 2398                            2.178.018,85  

2244 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS   

200035 0224 449139 270101 15 451 1061 2244                                41.876,60  

 
   

    
                           4.248.256,96  

 
   

 
  

  
 

Anexo III 

 
   

 
  

  
 

110101 - CASA CIVIL 
       EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

1209 - REVITALIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS 

200042 0224 449051 110101 15 391 1123 1209                               461.527,50  

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
  EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

1052 - SANEAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL DE IGARAPÉS DE MANAUS 

200042 0126 449051 270101 17 512 1068 1052                            1.138.268,06  

1211 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA "MANAUS MODERNA"     

200042 0126 449051 270101 15 451 1061 1211                               103.364,35  

2398 - CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES DA ÁREA DA 
CIDADE DE MANAUS 

200042 0126 339039 270101 15 451 1060 2398                               297.000,00  

200042 0126 449030 270101 15 451 1060 2398                            1.013.704,91  

 
   

    
                           2.552.337,32  

270103 - UNIDADE EXECUTORA DE PROJETOS 
    EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

1088 - REVITALIZAÇÃO DA PONTA NEGRA         

200042 0291 449051 270103 15 451 1061 1088                            1.793.814,35  

1222 - SANEAMENTO DO IGARAPÉ DO MINDÚ         

200042 0100 449051 270103 17 512 1068 1222                            1.030.818,27  

 
   

    
                           2.824.632,62  

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO 

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO  VALOR  

4073 - ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E CONSULTORIA   

200042 0100 339035 560201 15 451 1048 4073                               623.224,77  

 
  

  
    

 
LEGENDA: 

        FR Fonte de Recurso F Função 
    ND Natureza da Despesa SF Subfunção 

   UG Unidade Gestora P Programa 
    

Anexo IV 

 
        

Unidade 
Gestora 

Código Especificação da Receita 
Fonte de 
Recurso 

 Valor R$  

110101 1761.99.53 Conv. CEF/PMM-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 0224 948.160,00 

160101 1325.02.98 
Rendimento de Aplicação Financeira- Recursos não 
vinculados 

0126 3.437.739,84 

160101 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 0100 1.654.043,04 

180103 2123.01.01 CF SEMED/BID - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS  0291 1.793.814,35 

270101 8473.99.01 Convênio n°002/2015 - CMM/PMM 0224 41.876,60 

        
 

TOTAL DO ANEXO 7.875.633,83 

DECRETO Nº 3.928 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

 
DISPÕE sobre o Sistema Integrado de 
Gestão de Compras da Prefeitura de 
Manaus, e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que 
lhe conferem os artigos 80, inc. IV, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência e 

racionalização no controle dos gastos públicos pela Administração 
Pública; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de implementar uma 

moderna Administração Municipal, com a utilização intensiva da 
tecnologia da informação; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.270, de 19 de janeiro de 

2016, que institui o Sistema Integrado de Gestão de Compras da 
Prefeitura de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 676/2017 – 

UGCM/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo                   
nº 2017/19309/19630/05789, 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1° Este Decreto dispõe sobre o Sistema Integrado de 

Gestão de Compras da Prefeitura de Manaus denominado Compras 
Manaus, que tem como objetivo estabelecer e implementar políticas e 
diretrizes relativas às atividades administrativas de aquisições de 
materiais e serviços, cadastro de fornecedores, contratos, recebimento 
de materiais e movimentação de estoque, no âmbito da administração 
direta e indireta do Poder Executivo Municipal. 

 
§ 1º O sistema de que trata o caput deste artigo tem, 

ainda, os seguintes objetivos: 
 
I – reduzir custos municipais nas aquisições de bens e 

serviços; 
 
II – melhorar a qualidade das compras municipais; 
 
III – promover a integração dos sistemas informatizados 

relativos às atividades administrativas citadas no caput deste artigo; 
 
IV – otimizar a integração com o sistema municipal de 

orçamento e finanças; 
 
V – aprimorar e automatizar os processos de aquisições de 

materiais e serviços. 
 
§ 2º O Compras Manaus compreende estrutura funcional, 

aplicativos informatizados e instrumentos normativos ligados à 
administração de aquisições de materiais e serviços, cadastro de 
fornecedores, contratos, recebimento de materiais e movimentação de 
estoques, dele fazendo parte: 

 
I – órgão coordenador: Secretaria Municipal de Finanças, 

Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, por meio da 
Unidade Gestora de Compras Municipais – UGCM; 

 
II – órgão gerenciador do sistema de registro de preços: 

SEMEF, por meio da UGCM e Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA 
para materiais e serviços específicos da área da saúde, com exceção de 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME; 

 
III – Comissão Municipal de Licitação – CML, integrante da 

estrutura organizacional da Casa Civil; e 
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IV – órgãos executores: todos os órgãos da administração 
direta e indireta do âmbito do Poder Executivo Municipal. 
 

Art. 2º O Sistema Integrado de Gestão de Compras da 
Prefeitura de Manaus é composto pelos seguintes módulos: 

 
I – Cadastro de fornecedores; 
 
II – Catalogação; 
 
III – Registro de Preço; 
 
IV – Banco de Preço; 
 
V – Licitação; 
 
VI – Contratos; 
 
VII – Recebimento; e 
 
VIII – Estoque. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS CENTRAIS 

 
 

Seção I 
Da Competência do Órgão Coordenador 

 
 

Art. 3º Compete ao órgão coordenador do Compras 
Manaus: 

 
I – gerir o Sistema Integrado de Gestão de Compras 

Municipais; 
 
II – gerenciar o cadastro de fornecedores da Prefeitura de 

Manaus; 
 
III – gerenciar o catálogo de materiais e serviços; 
 
IV – promover os atos necessários para disponibilizar e 

gerenciar as Atas de Registro de Preços para aquisição de materiais e 
serviços; 

 
V – definir preços máximos para itens de materiais e 

serviços; 
 
VI – realizar pesquisa de mercado para subsidiar os 

processos de aquisições de materiais e serviços; 
 
VII – orientar de forma sistêmica a gestão de contratos, 

exceto para obras e serviços de engenharia; 
 
VIII – orientar de forma sistêmica a gestão do recebimento 

dos materiais adquiridos pelos órgãos executores; 
 
IX – orientar de forma sistêmica a gestão de estoques de 

materiais pelos órgãos executores; 
 
X – expedir atos normativos e instruções técnicas a 

respeito de suas atividades; e 
 
XI – divulgar os resultados e o desempenho das compras 

públicas, exceto para obras e serviços de engenharia, promovendo a 
transparência dos gastos públicos. 

 
Seção II 

Do Órgão Gerenciador do Registro de Preços 

 
Art. 4º O órgão gerenciador do registro de preços é 

responsável pela gestão centralizada do Sistema de Registro de Preços 
no âmbito do Poder Executivo Municipal e suas competências serão 
definidas em regulamento próprio: 

§ 1º Competirá a SEMSA atuar como órgão gerenciador do 
registro de preços exclusivamente para materiais e serviços específicos 
da área da saúde, com exceção de Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais – OPME 
 

§ 2º A SEMSA, enquanto órgão gerenciador, deverá 
proceder à homologação do resultado do Pregão oriundo do certame 
licitatório, assinatura da Ata de Registro de Preços e todos os demais 
atos correlatos. 

 
Seção III 

Do Órgão Central de Licitações 
 

Art. 5º Compete ao Órgão Central de Licitações realizar 
todas as licitações no âmbito do Poder Executivo Municipal, com 
competências definidas em regulamento próprio. 

 
Parágrafo único. O módulo de licitação será 

operacionalizado pelo órgão central de licitação, identificando as 
necessidades de manutenção do sistema e comunicando ao órgão 
coordenador para providências. 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPRAS MUNICIPAIS 
 

Seção I 
Da Ferramenta Informatizada de Compras 

 
Art. 6º Os órgãos executores devem, por meio do Sistema 

Compras Manaus, realizar as aquisições de materiais e serviços, seja 
por licitação, dispensa, inexigibilidade ou adesão à ata de registro de 
preços externa, exceto para obras e serviços de engenharia. 

 
§ 1º O Compras Manaus pode ser acessado pelos endereços 

eletrônicos compras.manaus.am.gov.br e sistemaspmm.manaus.am.gov.br. 
 
§ 2º O órgão coordenador do Compras Manaus é 

responsável pela habilitação de acessos ao Sistema. 
 
§ 3º O Compras Manaus implementa as funções de gestão 

do Cadastro de Fornecedores, Catálogo de Materiais e Serviços, 
Sistema de Registro de Preços, Banco de Preços, Registro das 
Compras, Licitações, Contratos, Recebimentos e Estoque. 

 
Art. 7º Aplicar-se-ão às compras efetuadas por meio do 

Sistema Compras Manaus, as normas e procedimentos estabelecidos 
neste Decreto e nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e  
nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
Seção II 

Do Cadastro de Fornecedores 

 
Art. 8° Como condição para participação de certames 

licitatórios, compras eletrônicas, dispensa, inexigibilidade e nos casos de 
adesão a atas externas, no âmbito da administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo Municipal, os fornecedores deverão 
realizar cadastro junto a Prefeitura de Manaus, nos termos definidos em 
regulamento próprio. 

 
Seção III 

Da Catalogação de Materiais e Serviços 

 
Art. 9° O órgão coordenador do Compras Manaus é o 

gestor do catálogo de materiais e serviços da Prefeitura de Manaus. 
 
Parágrafo único. Compete, exclusivamente, à equipe 

técnica da SEMSA o gerenciamento do catálogo de materiais e serviços 
específicos da área da saúde, com exceção de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais – OPME. 

 
Art. 10. Para fins deste Decreto considera-se, catalogação 

o conjunto de tarefas, normas e procedimentos para a coleta de dados 
técnicos para o estabelecimento da identificação e codificação de itens 
de uso da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal e 
sua ordenação na forma de um catálogo informatizado; 
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§ 1° Os materiais e serviços serão identificados pela 
especificação catalogada que será utilizada para a elaboração dos 
processos de compras, registro de contratos e movimentação de 
estoque. 

 
§ 2° Os itens de materiais e serviços catalogados 

receberão um identificador – ID, numérico, gerado automaticamente pelo 
sistema. 

 
§ 3° O Catálogo de Materiais e Serviços do Sistema 

Compras Manaus, contendo o ID e a especificação catalogada, deverá 
ser disponibilizado por meio eletrônico, para acesso e consulta de todos 
os usuários do Sistema. 

 
§ 4° O gestor do Catálogo deverá identificar  

parâmetros, critérios e condições dos itens de materiais e serviços  
que melhor atendam aos interesses da Administração Pública  
Municipal. 

 
§ 5° As especificações catalogadas deverão guardar 

estreita relação com a linguagem comercial predominante, a fim de 
viabilizar o acompanhamento dos preços praticados no mercado, 
visando à integração com o Banco de Preços. 

 
Art. 11. As requisições de compras serão elaboradas pelos 

órgãos executores utilizando, obrigatoriamente, os códigos e 
especificações constantes do Catálogo de Materiais e Serviços da 
Prefeitura de Manaus. 

 
§ 1° Quando a aquisição de materiais e serviços  

se referir a item não constante do Catálogo, seja para licitação, 
dispensa, inexigibilidade ou adesão à ata de registro de preços  
externa, o órgão executor interessado deverá efetuar um pedido de 
catalogação. 

 
§ 2° No encaminhamento do pedido de catalogação os 

itens deverão estar pormenorizadamente especificados, com indicação 
de referências, como endereços eletrônicos, para consulta. 

 
§ 3° Para catalogação de materiais ou serviços 

assemelhados ou com pequenas alterações nas características de item 
já catalogado será necessária a demonstração da existência do novo 
item no mercado e à comprovação de que o item catalogado não atende 
à finalidade ou aplicação pretendida pelo solicitante. 
 
 

Seção IV 
Do Planejamento de Compras 

 
 

Art. 12. O Plano de Compras é um documento virtual que 
servirá de referência para criação dos processos de compras do 
exercício. 

 
§ 1º O Plano de Compras deverá ser elaborado pelo órgão 

executor, bem como aprovado por seu respectivo ordenador de despesa, 
até o dia 31 de dezembro do ano anterior de referência. 

 
§ 2º O Plano de Compras conterá estimativa de gasto por 

item com base nos preços constantes do Banco de Preços ou, na 
ausência destes, em pesquisa realizada diretamente pelo órgão 
executor. 

 
§ 3º Fica vetada a aquisição de item não constante do 

Plano de Compras, independentemente da modalidade adotada. 
 
§ 4º O Plano de Compras poderá ser revisto no decorrer 

do exercício, desde que autorizado pelo ordenador da despesa do órgão 
executor. 

 
§ 5º Para elaboração do Plano de Compras o órgão 

coordenador, quando possível, disponibilizará eletronicamente e de 
forma estruturada, todas as informações relativas às aquisições 
constantes dos bancos de compras, materiais recebidos e 
movimentação de estoques, bem como os preços atualizados para os 
itens. 

Seção V 
Do Banco de Preços 

 
 

Art. 13. O órgão coordenador do Compras Manaus é o 
gestor do Banco de Preços da Prefeitura de Manaus. 
 

Parágrafo único. Compete, exclusivamente, à equipe 
técnica da SEMSA o gerenciamento do banco de preços de materiais e 
serviços específicos da área da saúde, com exceção de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais – OPME. 

 
Art. 14. O Gestor do Banco de Preços é responsável pela 

manutenção dos preços dos itens, com base nos registros dos preços 
praticados e na pesquisa de mercado. 

 
§ 1° Entende-se por preços praticados aqueles  

vencedores de licitações públicas em qualquer modalidade, bem como 
os resultantes de dispensa e inexigibilidade, no âmbito do Poder 
Executivo Municipal. 

 
§ 2° Os preços pesquisados podem ser obtidos por meio 

das seguintes fontes: 
 
I – banco de dados da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de 

materiais, mantido pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/AM e 
disponibilizado à Prefeitura de Manaus, mediante termo de convênio e 
cooperação técnica firmado; 

 
II – banco de dados da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de 

serviços, mantido pela SEMEF; 
 
III – bancos de preços ou atas de registro de preços de 

outras instituições públicas; 
 
IV – tabelas oficiais, quando for o caso; 
 
V – empresas que comercializam os materiais e serviços 

nos mercados local, regional e nacional; e 
 
VI – valores limites para a contratação de serviço das 

categorias profissionais correspondentes, para os custos de mão-de-
obra. 

 
Art. 15. Por ocasião da inclusão de preços de algum 

material ou serviço no Banco de Preços, deverá ser observado se a 
característica e unidade de comercialização correspondem, de fato, às 
do item do Catálogo de Material e Serviço ao qual está sendo 
relacionado, visando evitar distorções. 

 
Art. 16. Compete ao órgão executor a realização de 

pesquisa de mercado para aquisição de materiais e serviços, nos casos 
de: 

 
I – licitação nas modalidades de convite, tomada de 

preços, concorrência e pregão, exceto aquelas processadas para 
sistema de registro de preços; 

 
II – dispensa de licitação e inexigibilidade; e 
 
III – demonstração de vantajosidade por meio de planilhas 

comparativas para renovações contratuais e adesões à atas de registro 
de preços. 

 
§ 1º Compete exclusivamente à UGCM/SEMEF a 

realização de pesquisa de mercado para as modalidades  
licitatórias de concorrência e pregão para Sistema de Registro de 
Preços, exceto nos casos de materiais e serviços específicos da área de 
saúde. 

 
§ 2º Quando a realização de pesquisa de mercado  

para as modalidades licitatórias de convite, tomada de preços, 
concorrência e pregão for inviável, o órgão executor poderá, mediante 
justificativa, solicitar a realização de pesquisa aos órgãos gestores do 
banco de preços, UGCM ou SEMSA, por meio do Sistema Compras 
Manaus. 



 

Manaus, sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4274 | Página 16 
 

§ 3º Caso não seja comprovada a inviabilidade de 
realização de pesquisa por parte do órgão executor, os órgãos gestores 
do banco de preços poderão, via Sistema Compras Manaus, realizar o 
cancelamento do pedido. 

 
§ 4º Para a realização das pesquisas de mercado descritas 

neste artigo, deverá o órgão executor consultar os preços disponíveis no 
banco de preços do Sistema Compras Manaus, para fins de orientação 
quanto ao valor a ser contratado pela Administração. 

 
§ 5º Na ausência de preços válidos o órgão executor 

poderá realizar pesquisas fora do sistema, devendo obter preços 
conforme orientação do art. 14, § 2°, incisos III, IV, V e VI, deste 
Decreto. 
 

§ 6° Todos os valores obtidos deverão respeitar os preços 
máximos fixados pelos órgãos gestores do banco de preços, quando 
houver. 
 

Seção VI 
Do Sistema de Registro de Preços 

 
Art. 17. Sempre que possível, a aquisição de materiais e 

serviços será realizada por meio do sistema de registro de preços, 
obedecidas as regras estabelecidas em regulamento próprio, hipótese 
em que o órgão gerenciador do sistema de registro de preços deverá 
reunir as necessidades de todos os órgãos executores visando obter 
ganhos em razão da escala. 
 

Seção VII 
Das Compras Eletrônicas 

 
Art. 18. Fica instituída a sistemática de Compras 

Eletrônicas – CEL, para as aquisições de materiais e serviços de 
pequeno valor pelos Órgãos Executores. 

 
§ 1º Caracterizam-se como materiais e serviços de  

pequeno valor aqueles que se enquadram na hipótese de  
dispensa de licitação prevista no inc. II e no § 1° do art. 24 da Lei          
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que não se refiram a parcelas 
de uma mesma compra de maior vulto que possa ser realizada de uma 
só vez. 

 
§ 2º A compra eletrônica será conduzida pelo respectivo 

órgão executor, observado o disposto no art. 15 deste Decreto. 

 
§ 3º Os instrumentos convocatórios, elaborados para 

formalização das compras eletrônicas serão divulgados no Sistema 
Compras Manaus e permanecerão disponíveis para recepção de 
propostas e lances por período nunca inferior a quatro horas. 

 
§ 4º No instrumento convocatório deverá constar a 

identificação do órgão executor da  CEL, a especificação do objeto a ser 
adquirido, as quantidades requeridas, as condições de contratação, o 
endereço onde ocorrerá o processo de compra, o prazo e o local de 
entrega, as datas, horários e prazos para realização das etapas do 
processo de compra, as condições de participação e as regras e as 
condições de pagamento. 

 
§ 5º As referências de horários, no instrumento 

convocatório e durante a sessão pública virtual, observarão o horário 
local de Manaus/AM, o qual será registrado no Sistema e na 
documentação pertinente; 

 
§ 6º Os fornecedores credenciados interessados em 

participar do processo da compra eletrônica deverão enviar suas 
propostas de preços, utilizando para tanto, exclusivamente, o sistema 
Compras Manaus, sendo consideradas inválidas as propostas 
apresentadas por quaisquer outros meios estranhos a este. 

 
§ 7º A CEL permitirá aos fornecedores cadastrados no 

Sistema Compras Manaus o encaminhamento eletrônico de propostas 
de preços, possibilitando a apresentação de lances sucessivos de 
preços, em sessão pública virtual, durante o período indicado no 
instrumento convocatório da compra eletrônica. 

§ 8º A participação na compra eletrônica dar-se-á, 
exclusivamente, após a digitação da senha privativa do fornecedor e 
subsequente encaminhamento, por meio do sistema, de proposta de 
preço e de lances, em data e horário previstos no instrumento 
convocatório. 

 
§ 9º Durante o transcurso da sessão pública virtual, os 

fornecedores participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance que tenha sido apresentado pelos demais participantes, 
vedada a identificação do detentor do lance. 

 
Art. 19. Serão previamente credenciados perante o órgão 

coordenador, a autoridade competente para homologação da CEL e os 
servidores designados para a condução dos procedimentos relativos às 
compras eletrônicas, por meio de solicitação formal dos respectivos 
órgãos executores. 

 
§ 1º O credenciamento de que trata o caput deste artigo 

dar-se-á pela efetiva atribuição de senha pessoal, sigilosa e 
intransferível para acesso ao Sistema. 

 
§ 2º O cancelamento da senha de acesso deverá ser 

solicitado ao órgão coordenador, oficialmente, pela autoridade 
competente para homologação da CEL. 

 
§ 3º Constatada a quebra de sigilo ou quaisquer outras 

situações que justifiquem a necessidade de alteração ou cancelamento 
da senha de acesso, o fato deve ser comunicado, imediatamente, ao 
órgão coordenador, para as providências necessárias. 

 
Art. 20. Caberá ao fornecedor: 
 
I – credenciar-se, previamente, junto ao órgão 

coordenador, conforme dispõe o art. 8º deste Decreto, para obtenção da 
senha de acesso ao Sistema Compras Manaus; 

 
II – acompanhar as operações no sistema durante a 

sessão pública virtual, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas ou de sua desconexão com o Sistema; 

 
III – responsabilizar-se pelas transações que forem 

efetuadas em seu nome, no sistema, assumindo como verdadeiras suas 
propostas e lances, assim como os riscos inerentes ao uso indevido de 
sua senha de acesso; 

 
IV – submeter-se às presentes exigências, assim como aos 

termos de participação e condições de contratação constantes no 
instrumento convocatório. 
 

Parágrafo único. A utilização da senha pessoal de que 
trata o inciso I deste artigo será de responsabilidade exclusiva do 
fornecedor, incluindo qualquer transação efetuada por ele ou por seu 
representante, não cabendo ao órgão coordenador nem ao órgão 
executor responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

 
Art. 21. O fornecedor melhor classificado será considerado 

vencedor, ficando a cargo do órgão executor da CEL,  
verificar o cumprimento das exigências legalmente previstas e as 
constantes no instrumento convocatório, para efeitos de homologação do 
processo. 

 
Art. 22. A contratação será formalizada pela emissão de 

nota de empenho, que será encaminhada ao fornecedor. 
 
Art. 23. Se a contratada inadimplir as obrigações 

assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções  
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

 

Art. 24. A contratada estará obrigada a efetuar, a qualquer 
tempo, a substituição do material rejeitado ou reparo do serviço 
contratado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências 
relativas às especificações constantes do instrumento convocatório, 
independentemente da quantidade rejeitada. 



 

Manaus, sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 
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Art. 25. As informações adicionais e esclarecimentos 
referentes ao instrumento convocatório e aos processos de compras 
deverão ser dirimidas junto ao órgão executor da CEL, que deverá 
resolver os casos omissos, pela sua unidade competente de compras. 

 
Parágrafo único. Caberá ao órgão coordenador do 

Compras Manaus prover, para os órgãos executores, treinamento, 
orientação e esclarecimentos necessários à operacionalização das 
compras eletrônicas. 

 
Art. 26. Aplicam-se, subsidiariamente, para essas 

aquisições de materiais e serviços de pequeno valor, as normas das Leis 
Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CONTRATOS 

 
 

Art. 27. O órgão coordenador é o responsável pela  gestão 
sistêmica dos contratos, nos termos definidos em regulamento próprio. 
 
 

CAPÍTULO V 
DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS E GESTÃO  

DE ESTOQUES 
 
 

Art. 28. O órgão coordenador é o responsável pela gestão 
sistêmica do recebimento e estoques de materiais, nos termos definidos 
em regulamento próprio. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 29. As políticas e diretrizes definidas pelo órgão 
coordenador do Compras Manaus de que trata este Decreto serão 
submetidas à apreciação do Secretário Municipal de Finanças, 
Tecnologia da Informação e Controle Interno e aprovadas mediante ato 
específico. 

 
Art. 30. Os processos de compras poderão ser 

constituídos e armazenados em meio eletrônico, desde que os atos que 
o compõem sejam assinados eletronicamente por meio de certificação 
digital, emitida por autoridade certificadora credenciada, na forma da 
legislação pertinente. 

 
Parágrafo único. Os processos de compra constituídos e 

armazenados em meio eletrônico serão válidos para todos os efeitos 
legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. 

 
Art. 31. Fica revogado o Decreto nº 3.270, de 19 de janeiro 

de 2016. 
 
Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Manaus, 29 de dezembro de 2017. 

 

 

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

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 requerimento do servidor abaixo 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o que mais conta nos autos do 

Processo nº 2017/19309/19630/05808, resolve 
 
EXONERAR, a pedido, a contar de 28-12-2017, nos 

termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. I, da Lei n.º 1.118, de 01-09-1971 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor 
MARCOS RICARDO HERSZON CAVALCANTI do cargo de 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. 
 

Manaus, 29 de dezembro de 2017. 
 

           
 
 
 
 

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 

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 teor do art. 30 da Lei Delegada nº 01, 

de 31-07-2013; 
 
CONSIDERANDO o disposto no § 1º, art. 11, da Lei           

nº 2.218, de 04 de maio de 2017, 
 

RESOLVE 
 

I – REDISTRIBUIR, a contar de 28-12-2017, 01 (um) cargo 
em comissão de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, da estrutura 
organizacional do GABINETE DO VICE-PREFEITO, para a estrutura 
organizacional da CASA CIVIL; 

 
II – NOMEAR, a contar de 02-01-2018, nos termos do     

art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, a senhora ANTÔNIA SAMIZA 
SOARES para exercer o cargo de Assessor Técnico I, simbologia               
DAS-3, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, com 
exercício no FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS, objeto da 
Lei nº 2.140, de 20-06-2016, combinada com a Lei nº 2.218,                  
de 04-05-2017. 

 
 

Manaus, 29 de dezembro de 2017. 
 

 


