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01. O QUE É O CADASTRO DE FORNECEDORES E A QUEM SE DESTINA? 

O cadastro de fornecedores é um módulo integrante do Sistema Compras Manaus, onde 
constarão todas as informações das empresas interessadas em participar das licitações e 
compras diretas promovidas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta, para o 
fornecimento de bens e prestação de serviços. 

02. QUAL A FINALIDADE?

É manter um banco de dados, sempre atualizado, garantindo a regularidade da empresa 
desde o início da compra até o término da execução do contrato, proporcionando celerida-
de no processo. 

03. QUAIS AS VANTAGENS PARA O FORNECEDOR?

É um cadastro único e gratuito, onde os fornecedores terão acesso aos seus dados e docu-
mentações através do portal de compras na internet por meio de login próprio e senha. Par-
ticipação online nos pregões eletrônicos, maior transparência e publicidade dos certames. 

04. COMO FAÇO PARA CADASTRAR MINHA EMPRESA 
NO SISTEMA COMPRAS MANAUS?

A empresa tem que acessar o portal de compras do município de Manaus no endereço 
eletrônico: http://compras.manaus.am.gov.br na página principal e clicar no botão “PRÉ CADAS-
TRE-SE”. A partir desse momento dar-se-á início as etapas de cadastro, informando os dados 
principais da empresa, os dados dos sócios e/ou proprietários e no final informar o que a empre-
sa fornece de material ou serviço. Ao finalizar o cadastro aparecerá uma tela padrão, onde terá 
informações importantes, como os documentos necessários para serem entregues na Divisão 
de Cadastro de Fornecedores da Unidade Gestora de Compras Municipais - UGCM. Depois de 
analisar a documentação, a equipe de Cadastro liberará o acesso da empresa ao sistema, crian-
do automaticamente os usuários (logins), que serão informados através do e-mail cadastrado. 

05. QUAIS AS DOCUMENTAÇÕES?

A lista de documentos de habilitação está disponível no Portal Compras Manaus, no link 
de ‘Orientações Gerais. Dependendo do enquadramento jurídico de cada fornecedor, será so-
licitada uma documentação específica, referente à qualificação jurídica, regularidade fiscal e 
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trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira. Mediante a análise da documentação 
será emitido o Certificado de Registro Cadastral (CRC).

06. O QUE É O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL?

O Certificado de Registro Cadastral é um documento oficial emitido pela UGCM, para a par-
ticipação nas licitações públicas municipais (PE/CEL). A sua apresentação dispensa uma série de 
documentos de habilitação, desde que previsto no edital.

07. QUAL O PRAZO PARA A EMISSÃO E A VALIDADE DO 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL?

5 (cinco) dias úteis após entrega da documentação. O CRC possui validade de 12 (doze) me-
ses, a partir da sua data de emissão.

08. O MEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL ENCONTRA-SE VÁLIDO. 
COMO FAÇO PARA ATUALIZAR OU ALTERAR O RESTANTE DOS MEUS DADOS 
CADASTRAIS (CND’S, BALANÇO PATRIMONIAL, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 
OU RAZÃO SOCIAL, INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE SÓCIOS, ETC.)?

No endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br, existe o link “Baixar Requisição de 
Serviços” que deve ser impresso e encaminhado para a Divisão de Cadastro de Fornecedores 
descrevendo o tipo de alteração ou atualização desejada. Sendo indispensável a apresentação 
dos documentos referentes à atualização. 

09. POSSO ATUALIZAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELA INTERNET?

Não, as documentações devem ser enviadas para a Divisão de Cadastro de Fornecedores 
juntamente com a requisição de serviços, devendo estar devidamente autenticadas por cartó-
rio, em caso de cópias, com exceção daquelas emitidas pela Internet.

10. O PRAZO DE VALIDADE DO MEU CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL EXPIROU. O QUE É NECESSÁRIO PARA RENOVÁ-LO?

Para a renovação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) é necessário encaminhar para 
a Divisão de Cadastro de Fornecedores a Requisição de Serviços juntamente com toda a docu-
mentação de habilitação exigida no momento do Cadastro inicial.
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11. POSSO ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR E-MAIL?

Não. Todos os documentos de habilitação só poderão ser entregues pessoalmente ou en-
caminhadas via correios para o endereço da Divisão de Cadastro de Fornecedores.

12. QUAL O ENDEREÇO E O TELEFONE DA DIVISÃO 
DE CADASTRO DE FORNECEDORES?

Sede da Prefeitura de Manaus – Avenida Brasil, 2638, Compensa I – CEP: 69029-040 – UGCM/
SEMEF.

Telefone: 3625-6688. Horários de Atendimento: 8h ás 12h e 14:00h ás 17:00h (2ª a 6ª feira).

13. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) EMITIDOS PELO SICAF (UNIÃO) 
E E-COMPRAS (ESTADO) PODEM SER APRESENTADOS NOS PE/CEL MUNICIPAIS?

Não, os CRC’s emitidos por outros órgãos não substituem o emitido pela Unidade Gestora 
de Compras Municipais – UGCM, através da Divisão de Cadastro de Fornecedores.

14. É ACEITO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR 
PESSOA FÍSICA NO CASO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS? 

A lei 8.666 em seu artigo 30, § 1o determina que:

“A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licita-
ções pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes”.

15. QUAL A IMPORTÂNCIA DO E-MAIL INFORMADO 
NO MOMENTO DO PRÉ-CADASTRO?

Será para esse e-mail informado que o Sistema Compras Manaus encaminhará informa-
ções inerentes ao cadastro do fornecedor. Por exemplo: envio de login e senha de acesso; aler-
tas quanto ao prazo de validade do CRC; alertas quando ocorrer o vencimento do CRC ou de 
outros documentos e informações complementares.
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16. QUAL A DIFERENÇA DO LOGIN/SENHA CRIADO NO PRÉ-
CADASTRO PARA O LOGIN/SENHA RECEBIDAS NO E-MAIL?

O login/senha criados no momento do pré-cadastro serão utilizados apenas na situação 
em que o pré-cadastro não for finalizado. O login/senha que são recebidos no e-mail serão para 
acesso ao Sistema Compras Manaus para acompanhamento da situação cadastral do forne-
cedor e para a participação das licitações na modalidade PE/CEL, que serão enviados após a 
análise dos documentos de habilitação do fornecedor.

17. NÃO LEMBRO DO E-MAIL CADASTRO OU DESEJO 
ALTERÁ-LO. COMO DEVO PROCEDER?

Entre em contato com a Divisão de Cadastro de Fornecedores pelo telefone (92) 3625-6688 
ou pelo e-mail fornecedor.ugcm@pmm.am.gov.br, solicitando a alteração ou o reenvio do email 
cadastrado.

18. MINHA EMPRESA FOI CONSTITUÍDA RECENTEMENTE E POSSUI MENOS DE 
01 (UM) ANO DE EXISTÊNCIA, DEVIDO A ESSA CONDIÇÃO NÃO POSSUÍMOS 
O BALANÇO PATRIMONIAL. COMO FAZER PARA SE CADASTRAR?

A empresa deverá juntamente com o seu contador elaborar o Balanço de Abertura devida-
mente registrado na Junta Comercial, não esquecendo de apresentar também a anuidade ou 
declaração de regularidade do contador perante o Conselho Regional de Contabilidade.

19. QUANDO TENTO FAZER UMA OPERAÇÃO, E O NAVEGADOR (BROWSER) 
DEMORA MUITO E NÃO APRESENTA RESPOSTA NENHUMA OU EXIBE 
A MENSAGEM “NÃO FOI POSSÍVEL EXIBIR ESTA PÁGINA, ENTRE EM 
CONTATO COM O ADMINISTRADOR DO SISTEMA”, O QUE FAZER?

O sistema Compras Manaus é compatível somente com o sítio da Internet Explorer ver-
sao 8.0 ou superior. Se a sua Internet é compatível, tente refazer a sua conexão com o sistema, 
identificando-se novamente (página de Login). Caso não tenha sucesso na operação procure 
capturar a tela do sistema onde informa o erro e envie para o e-mail do suporte do sistema 
Compras Manaus (comprasmanaus@pmm.am.gov.br), junto com a descrição da operação que 
estava tentando fazer.
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20. MINHA CONEXÃO ESTÁ SEMPRE CAINDO, O QUE ACONTECE?

EXISTEM DUAS POSSIBILIDADES:

1º – Por questão de segurança quando o usuário acessa o sistema e não o utiliza por mais 
de dez minutos a sessão é expirada automaticamente. O usuário deve refazer sua conexão.

2º – A caixa de arquivos temporários da Internet pode estar cheia, recomendamos excluir 
os cookies. Caso o problema persista, entre em contato conosco. Para excluir cookies: abra uma 
janela da Internet e clique no menu “Ferramentas” – “Opções da Internet” (parte superior da 
tela). Clique em “Excluir cookies” – OK. Clique em “Excluir Arquivos”, selecione a caixa corres-
pondente a “Excluir todo o conteúdo off-line”, e clique em OK. Esse procedimento pode levar 
alguns minutos, durante esse tempo recomendamos não utilizar seu computador.

21. NÃO TENHO LOGIN E SENHA, POSSO RETIRAR O EDITAL?

Sim. O edital pode ser retirado por qualquer interessado, somente não será possível o en-
vio da proposta. Para ter acesso ao edital, na página inicial do Portal Compras Manaus acesse 
o menu Licitações, clique sobre Todas, utilize o filtro informando o nº do Edital Ex.: 539/09, ou 
selecionando a Modalidade e clicando em Procurar. Clicar em cima do nº do Edital para abrir, 
será apresentada uma tela com a descrição do objeto e outras informações, em documento, 
clique sobre a pasta amarela, para realizar o download dos documentos.

22. ESQUECI MEU LOGIN E SENHA, COMO FAÇO PARA 
ACESSAR O SISTEMA NOVAMENTE?

Envie um e-mail para fornecedor.ugcm@pmm.am.gov.br , identificando sua empresa e 
usuário, solicitando acesso com nova senha ou entre em contato com a equipe de Cadastro de 
Fornecedores pelo telefone (92) 3625-6688 para instruções.

23. COMO FACO PARA INSERIR PROPOSTA?

Na página principal, no “Acesso ao Sistema” digite seu login e senha e siga os passos abaixo:

Caminho para inserir proposta de preços - “Menu Licitação → Edital de Licitação (con-
sulte o edital), no rodapé da tela clique sobre o botão “Proposta”, em seguida clique em 
“Proposta Preço”. Selecione a marca do produto, insira o valor unitário para o item e cli-
que no sinal “ = ” para totalizar o valor dos itens.
Após inserir os preços, clique sobre o botão atualizar no rodapé da tela. É de suma impor-
tância finalizar as propostas de preço no botão “Finalizar Proposta”, em seguida aparece-
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rá: “Concorrendo” ao lado uma bolinha verde. Somente assim o Sistema terá recebido a 
proposta e a empresa estará concorrendo ao certame.

24. QUANDO ACESSO O SISTEMA COMPRAS MANAUS APARECE UMA 
MENSAGEM INFORMANDO QUE MINHA EMPRESA ESTÁ BLOQUEADA 
PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, O QUE OCORRE?

Essa mensagem aparece quando o CRC (Certificado de Registro Cadastral) da empresa 
encontra-se com validade vencida. Para a regularização, os documentos de recadastramento 
devem ser encaminhados à Divisão de Cadastro de Fornecedores.

25. COMO VERIFICAR SE ALGUMA CERTIDÃO DA MINHA 
EMPRESA ESTÁ COM A DATA EXPIRADA?

A empresa dispõe de duas maneiras para acessar as certidões, são elas:

1º caminho: Na página principal do portal publico Compras Manaus acesse o menu Forne-
cedor→ Situação Cadastral, informe o login e senha e depois selecione a sua empresa. O 
sistema exibirá a situação dos documentos.
2º caminho: Acesse o sistema Compras Manaus com o login e senha da empresa, selecione 
o menu “Cadastro → Manutenção de Cadastro”, na parte superior da tela, e clique no botão 
“Empresa”. Será exibida uma tela com os dados da empresa inclusive as certidões com as 
datas. 

26. MINHA EMPRESA PODE TER MAIS DE UM USUÁRIO 
NO SISTEMA E-COMPRAS.AM?

Sim. Se a empresa informar mais de um proprietário/sócio da empresa no ato do pré-ca-
dastro o sistema criará um usuário (login) para cada um. Se a empresa informou somente um 
proprietário/sócio e deseja obter mais um login terá que entrar em contato com a Divisão de 
Cadastro de Fornecedores para solicitá-lo.

E-MAIL: fornecedor.ugcm@pmm.am.gov.br ou pelo telefone (92) 3625-6688
SUGESTÃO: Título: “Solicitação de cadastro de novos usuários (empresa) – sistema Com-
pras Manaus.”
CONTEÚDO: “A empresa ...x.... solicita.....”
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27. O QUE E UMA CEL?

É uma Dispensa de Licitação denominada Compra Eletrônica - prevista no Art. 24, II, da Lei 
8.666/93, publicada no Portal Compras Manaus, objetivando as aquisições/contratações atra-
vés de disputa eletrônica em sessão pública. É criado um edital e aberto um período para inscri-
ção das propostas dos fornecedores. Na data determinada, a sessão é iniciada para a disputa de 
lances, em seguida ocorre a declaração de vencedores e a homologação nos termos do edital. 
Cada órgão do município é responsável pela sua compra eletrônica até R$ 8.000,00.

28. O QUE É UMA RDL?

É uma denominação criada no sistema Compras Manaus para registrar as aquisições/con-
tratações previstas no Art. 24 da Lei 8.666/93, a partir do inciso III.

29. QUALQUER PESSOA PODE LER O EDITAL DO PREGÃO OU DA CEL?

Sim, proceda conforme resposta da pergunta nº 04 “Não tenho login e senha, posso retirar 
o edital?”. 

30. COMO FAÇO PARA PARTICIPAR DE UM PREGÃO ELETRÔNICO 
(PE) OU DE UMA DISPENSA ELETRÔNICA (CEL)?

Se sua empresa ja é cadastrada, o Fornecedor deverá acessar o sistema com login e se-
nha, em seguida deverá enviar a proposta eletronicamente, dentro do período de “inscrição 
de propostas” definido no edital, informar a proposta inicial de preços para o(s) itens(s) no(s) 
qual(is) sua empresa deseja participar da disputa . Na data e hora da abertura das propostas 
definidas no edital, esse usuário, ou qualquer outro autorizado pela empresa, poderá entrar na 
sala de disputa e ofertar lances, inferiores ao último por ele ofertado para cada um do(s) itens(s) 
da licitação, desde que a sua proposta inicial tenha sido classificada.

Todavia o licitante deve sempre seguir a orientação do edital.
– Se sua empresa ainda não é cadastrada proceda conforme orientação da pergunta n.° 1.

31. MINHA EMPRESA PODE ENVIAR MAIS DE UMA PROPOSTA 
PARA O MESMO PREGÃO ELETRÔNICO?

Não. Só é possível inserir uma proposta por pregão.
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32. MINHA EMPRESA PODE PARTICIPAR DE DUAS LICITAÇÕES ONDE A 
DISPUTA DE LANCES SERÁ REALIZADA NO MESMO HORÁRIO?

Sim! A empresa deverá estar devidamente cadastrada e com as certidões atualizadas no 
sistema Compras Manaus e possuir dois logins. Deverá cadastrar as propostas de preços para 
cada uma das licitações que deseja concorrer, no dia do certame cada usuário deverá acessar o 
sistema Compras Manaus em computadores diferentes e acessando licitações diferentes cada 
um. Não é possível utilizar o mesmo perfil em dois ou mais computadores. Lembrando que o 
limite de logins liberados para cada empresa, são de 05.  

33. COMO POSSO SABER SE MINHA PROPOSTA INICIAL PARA UM 
PREGÃO ELETRÔNICO FOI CADASTRADA COM SUCESSO?

Quando a proposta é inserida, o sistema informa ao usuário se a proposta foi cadastrada 
com sucesso. É preciso informar as propostas de preços para cada item que deseja participar e é 
imprescindível a finalização da proposta. Para identificar uma proposta finalizada com sucesso, 
basta verificar a situação do envio se está com uma “bolinha” VERDE e descrito “Concorrendo”. 
É aconselhável imprimir a tela de proposta preço, onde aparece descrito “Concorrendo” para 
comprovar algum questionamento quanto à finalização da proposta.

Dentro do prazo estipulado para recebimento das propostas é da responsabilidade do 
usuário conferir se a proposta foi finalizada corretamente. 

34. COMO PEDIR ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO 
DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO?

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para início da abertura das propostas, qualquer 
interessado poderá solicitar da Comissão Municipal de Licitação do Poder Executivo esclareci-
mentos, providências ou impugnar o edital. Os pedidos de esclarecimento e impugnação de-
vem ser encaminhados tempestivamente à Comissão conforme os termos do edital.

35. NÃO ESTÁ APARECENDO O BOTÃO PARA IMPRESSÃO, O QUE DEVO FAZER 
PARA IMPRIMIR A PROPOSTA OU OUTRO FORMULÁRIO DO SISTEMA?

Se não estiver disponível o botão imprimir, clique com o botão direito do mouse no centro 
da tela desejada e escolha a opção imprimir.
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36. POSSO ALTERAR OS VALORES DE PROPOSTA DEPOIS DE REALIZAR O ENVIO?

Sim, enquanto estiver aberto o prazo para “Inscrição de propostas”, o fornecedor poderá 
acessar e alterar sua proposta inicial quantas vezes desejar.

A partir do botão “Editar proposta”, o sistema possibilitará o envio de nova proposta. Os 
procedimentos serão os mesmos como se estivesse enviando a proposta pela 1º vez para o 
item/lote. O conceito de finalizar a proposta fica valendo. Atenção: Não esqueça de finalizar a 
proposta toda vez que editá-la.

37. COMO POSSO SABER SE MINHA PROPOSTA INICIAL PARA 
UM PREGÃO ELETRÔNICO FOI CLASSIFICADA?

Somente após a data prevista para abertura de propostas para o item/lote de disputa, o 
pregoeiro tem conhecimento das propostas enviadas e procede a sua classificação ou desclas-
sificação. Sempre que houver desclassificação o pregoeiro informará o motivo de desclassifica-
ção, dando publicidade aos licitantes via quadro de mensagens (Chat) da sala de disputa.

38. COMO ENTRAR NA SALA DE LANCES DO PE OU CEL 
A QUAL INSERI PROPOSTA DE PREÇO?

A empresa pode acessar de duas maneiras a sala de lances, em qualquer uma delas será 
necessário acessar o sistema Compras Manaus com o login e senha da empresa. São elas:

1º caminho: Na Caixa de Entrada haverá um link chamado “Licitação em Lances” (dispo-
nível somente quando a licitação estiver na fase de lances). Clique no link para abrir a tela 
“Resultado da Consulta” e selecione a licitação devida.
2º caminho: Acesse o menu “Licitação → Lances/Fase Final”, na parte superior da tela. 
Escolha a licitação desejada no campo lista “Edital de Licitação”. Se a licitação não estiver 
na lista significa que a mesma ainda não está na fase de lances.

39. O QUE É TEMPO RANDÔMICO?

Período de tempo de 1 segundo a 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 
eletrônico, após o encerramento do tempo normal de disputa estabelecido para a sessão de 
lances, através do qual o sistema ainda permanece aceitando novos lances.
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40. NA FASE DE LANCES, AS MENSAGENS QUE ENVIO AO PREGOEIRO 
SÃO VISTAS POR TODOS OS PARTICIPANTES DO PREGÃO?

Sim. Todas as mensagens trocadas no momento da fase de lances são mostradas a todos 
os participantes da sala, pregoeiro e fornecedores, bem como ficam disponíveis no his-
tórico dos lances do pregão, que é de livre consulta. Sendo assim, NÃO UTILIZE TERMOS 
INADEQUADOS NO CHAT.

41. ESTOU NA FASE DE LANCES E NÃO ESTÃO APARECENDO TODOS OS ITENS?

O sistema exibe os cinco primeiros itens, os demais podem ser localizados através de um 
combobox (caixa com uma seta indicando opções a serem escolhidas) que se encontra logo 
abaixo do chat onde aparecerá a lista de todos os itens/lotes que o fornecedor enviou proposta 
de preço e que esteja classificado.

42. COMO FAÇO PARA ASSISTIR A SESSÃO DO PREGÃO OU DA 
CEL NO PORTAL PÚBLICO DO COMPRAS MANAUS?

Acesse a página inicial do Portal Compras Manaus, selecione o menu “Licitações → Em 
Andamento”. No campo nome digite o n.º do PE ou CEL e clique em “Buscar”. Na coluna código 
aparecerão vários editais, clique sobre a licitação desejada. Será exibida a opção “Acompanhe 
os lances” clique sobre a opção. Em seguida aparecerão as informações referentes ao certame 
selecionado, inclusive lances e mensagens.
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43. POSSO SABER QUEM ESTÁ PARTICIPANDO DE UM 
DETERMINADO PREGÃO ELETRÔNICO?

Não. O sistema não permite aos fornecedores e nem ao pregoeiro conhecer as empresas 
participantes de um determinado pregão. Os participantes somente serão conhecidos após o 
encerramento da etapa de lances.

44. COMO POSSO TER ACESSO AS PROPOSTAS?

O sistema não disponibiliza as propostas das empresas participantes de um determinado 
pregão enquanto não for encerrada a sessão de disputa. Após o termino da fase de lances, a 
proposta vencedora fica disponibilizada aos participantes e pode ser acessada pelo portal pú-
blico através de Menu Licitações → Homologadas (pode ser vista a proposta vencedora ) ou 
Menu Licitações → Em andamento (já está aberta a sessão, a licitação está em curso ). Con-
sulte o edital desejado, será exibido um resumo geral da licitação. Para acessar as propostas e 
lances clique em “Acompanhe os lances”.

45. COMO POSSO TER ACESSO A ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTA DE UM PREGÃO ELETRÔNICO?

A Ata eletrônica por enquanto não é disponibilizada, mas seu conteúdo poderá ser visua-
lizado pelo histórico dos lances, e pode ser acessada pelo portal público no menu “Licitações 
Concluídas ou Licitações Homologadas”. Outra alternativa é solicitando vistas do processo.

46. O QUE É UMA LICITAÇÃO COM ITEM / LOTE FRACASSADO?

Um item/lote fracassado corresponde a uma disputa sem sucesso, ou porque todas as pro-
postas iniciais foram desclassificadas, ou porque o pregoeiro não aceitou o menor valor oferta-
do por estar acima do valor estimado, ou por algum outro motivo pelo qual o pregoeiro resolva 
não adjudicar o objeto a nenhum licitante classificado na disputa. Nesses casos a licitação será 
declarada como fracassada.

47. O QUE É UMA LICITAÇÃO COM ITEM/LOTE DESERTO?

Um item/lote deserto ocorre quando nenhuma empresa insere proposta no sistema.
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48. O QUE É RCD?

Registro de Compra Direta, denominação criada no Sistema para as aquisições e contrata-
ções previstas no Art. 24 inciso II da Lei no 8.666/93 (de valor até R$ 8.000,00) quando a competi-
ção for comprovadamente inviável. Cada órgão do Município é responsável pelo referido registro.

49. POSSO ALTERAR A MARCA DO ITEM NA PROPOSTA 
DEPOIS DE REALIZAR O ENVIO ?

Sim, enquanto estiver aberto o prazo para “Inscrição de propostas”, o fornecedor poderá 
acessar e realizar esta alteração quantas vezes desejar.

A partir do botão “Editar proposta”, o sistema possibilitará “Cancelar” a proposta atual, em 
seguida o fornecedor deverá realizar os procedimentos como se estivesse enviando a proposta 
pela 1º vez para o item/lote.

O conceito de finalizar a proposta fica valendo. Atenção: não esqueça de finalizar a pro-
posta toda vez que editá-la.

EM CASO DE DÚVIDAS E
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

SERVIDORES
LADY LOREN PICANÇO TEIXEIRA
MICHEL DA SILVA SOUSA
EMANUELLE DE SOUZA ALVES

TELEFONE
(92) 3625 6688 / (92) 3215 6307 / (92) 98844 5162

ENDEREÇO ELETRÔNICO
fornecedor.ugcm@pmm.am.gov.br

ENDEREÇO
Sede da Prefeitura de Manaus – Avenida Brasil, 2971,
Compensa I – CEP: 69036-110 – UGCM/Semef


