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Wilson Lima confirma projeto 
social em parceria com a CBF 

no Amazonas
Durante o treino da Sele-

ção Brasileira feminina de 
futebol na Arena da Ama-
zônia, nesta terça-feira (23), 
o governador Wilson Lima 
destacou avanços no proje-
to Gol do Brasil, iniciativa do 
Governo do Estado em par-
ceria com a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

Na coletiva de imprensa 
realizada no estádio, o go-
vernador deu detalhes sobre 
a estrutura preparada para a 
realização das partidas, vá-
lidas pelo Torneio Interna-
cional de Futebol Feminino. 
A competição começa nesta 
quinta-feira (25/11), segue 
até o dia 1º de dezembro e 
reúne a Seleção Brasileira fe-
minina e as equipes da Índia, 
Venezuela e Chile.

De acordo com o governa-
dor Wilson Lima, além da re-
tomada gradual de grandes 
eventos esportivos e cultu-
rais pelos baixos indicadores 
da pandemia de Covid-19, o 
Governo do Estado tem tra-
balhado para desenvolver 
projetos de relevância como 

o Gol do Brasil.
“É um programa muito in-

teressante da CBF, o Gol do 
Brasil, com participações de 
algumas ex-jogadoras e ex-
-jogadores da Seleção Brasi-
leira no início do projeto, e 
professores de Manaus que 
serão qualificados para o Gol 
do Brasil, que vai acontecer 
aqui em Manaus e no muni-
cípio de Autazes”, destacou.

A CBF vai conceder 32 li-
cenças S (Social) da CBF 
Academy para preparar pro-
fissionais da rede estadual 
de Manaus, e outros 8 profis-

sionais serão credenciados 
pela Prefeitura de Autazes. O 
objetivo é qualificar os pro-
fissionais que desejam atuar 
no projeto na condição de 
professor, facilitador, coor-
denador e/ou estagiário.

O governador Wilson Lima 
assinou, no dia 29 de outu-
bro, um termo de coopera-
ção técnica com a CBF para 
implantar o Projeto Gol do 
Brasil, que é uma ação social 
da CBF voltada para crian-
ças e adolescentes, de 6 a 17 
anos, em situação de vulne-
rabilidade.

Projeto de Lei que 
controla poluição

 sonora de veículos 
automotores é 

aprovado na CCJR
O Projeto de Lei (PL) 

de autoria do vereador 
Marcio Tavares (Repu-
blicanos), que tem por 
finalidade o contro-
le da poluição sonora 
produzida por veícu-
lo automotor por meio 
da emissão de ruídos 
acima do permitido na 
legislação vigente, por 
quaisquer acessórios, 
dispositivos, equipa-
mentos ou componen-
tes veiculares, foi apro-
vado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR). A pro-
posta recebeu o pare-
cer favorável do relator, 
vereador Caio André 
(PSC) e foi aprovado 
pelos demais membros 
da comissão.

O PL foi um dos seis 
aprovados entre os 
dez analisados durante 
reunião, realizada nes-
ta quarta-feira (24/11), 
na Câmara Municipal 
de Manaus (CMM).

Entre os projetos 
aprovados, estava o da 
vereadora Professora 
Jacqueline que institui 
no calendário de Ma-
naus, a Feira Cultural 
Indígena de Terra Pre-
ta/Baré do Baixo Rio 
Negro, para ser realiza-
da anualmente na data 
de 25 de setembro.

Para o presidente da 
comissão, vereador Jo-
elson Silva, a CCJr está 
caminhando conforme 
a legislatura e tranqui-
la diante a aprovação 
das matérias. “Estamos 
fazendo um trabalho 
tranquilo, analisando 
as demandas dos co-
legas parlamentares, 
pois o ano de 2021 foi 
bastante produtivo em 
relação aos projetos”, 
destaca Joelson.

Roberto Cidade mostra preocupação com 
Covid na Europa e convoca população a tomar 

segunda dose
O presidente da Assem-

bleia Legislativa do Esta-
do do Amazonas (Aleam), 
deputado Roberto Cidade 
(PV), disse estar preocupa-
do com alto número de ca-
sos e óbitos por Covid-19 
registrados na Europa. O 
parlamentar lembrou que 
nos dois picos de corona-
vírus que afetaram o Ama-
zonas, o foco inicial foi 
justamente o Velho Conti-
nente.

“Precisamos pedir para 
população tomar a segun-
da dose da vacina. Infeliz-
mente, na Europa já tem 

países voltando ao lock-
down, como é o caso da 
Áustria e Eslováquia. E na 
Alemanha, os casos de Co-
vid explodiram nos últi-
mos dias”, afirmou.

Segundo Roberto Cida-
de, com a proximidade 
das festas de final de ano 
e, consequentemente, as 
aglomerações das famí-
lias, é necessário que a 
população que está com 
o prazo da segunda dose 
vencido, complete o ciclo 
vacinal. Dados divulgados 
na semana passada pela 
Secretaria Municipal de 

Saúde (Semsa) apontam 
que mais de 360 mil pes-
soas em Manaus não to-
maram a segunda dose do 
imunizante.

“Nós temos muitos ama-
zonenses que ainda não 
tomaram a segunda dose. 
As festas de fim de ano es-
tão se aproximando e as 
famílias se reunirão. Com 
certeza, teremos aglome-
rações. Por isso, é preciso 
tomar a segunda dose, ter-
ceira e se for necessário, 
até a quarta para poder-
mos fazer tudo com tran-
quilidade”, concluiu.
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CMA aprova instituição de 
programa de incentivo para 

energia eólica e solar
 fotovoltaica

A Comissão de Meio Am-
biente (CMA) aprovou nesta 
quarta-feira (24), em decisão 
terminativa, um projeto que 
institui o Programa de Incen-
tivo ao Desenvolvimento da 
Energia Eólica e da Solar Fo-
tovoltaica (Pides).

O PL 3.386/2021, do sena-
dor Plínio Valério (PSDB-AM), 
segue agora para a Câma-
ra dos Deputados, a menos 
que haja recurso para exa-
me do Plenário do Senado. O 
relatório do senador Rodri-
go Cunha (PSDB-AL) foi pela 
aprovação da proposta.

O texto dispõe que o finan-
ciamento do Pides decorrerá 
de dotações do Orçamento 
da União. A União concede-
rá subvenção econômica ao 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES), com o fim de prover 
equalização de taxas de juros 
para o financiamento do pro-
grama. Os contratos de finan-
ciamento da União ao BNDES 
visando ao Pides terão custo 
financeiro equivalente à Taxa 
de Longo Prazo (TLP). 

O montante da subvenção 

é limitado a R$ 500 milhões 
por ano, a serem consigna-
dos no Orçamento Geral da 
União do exercício seguinte 
ao da aprovação lei resultante 
do projeto e nos quatro exer-
cícios seguintes, respeitada a 
meta de resultado fiscal defi-
nida pelo Poder Executivo.

O Executivo também dis-
criminará a origem da receita 
que financiará tais despesas. 
A proposta define que um ato 
do Poder Executivo disporá 
sobre elegibilidade dos pro-
jetos de energia eólica e solar 

fotovoltaica, os respectivos 
prazos, carência e encargos 
máximos do financiamento.

A União fica autorizada a 
aumentar em até R$ 500 mi-
lhões sua participação no 
Fundo Garantidor para Inves-
timentos (FGI), administrado 
pelo BNDES, exclusivamente 
para a cobertura das opera-
ções contratadas no Pides. 

O projeto confere ao BN-
DES a destinação de parcela 
de recursos constitucionais 
para o financiamento do Pi-
des.

Câmara aprova pena 
maior para calúnia 

cometida em contexto 
de violência 

doméstica contra
 a mulher

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta ter-
ça-feira (23) o Projeto de 
Lei 301/21, que aumenta 
a pena dos crimes de ca-
lúnia, difamação e injúria 
cometidos em contexto 
de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. 
Atualmente, o Código Pe-
nal prevê penas de deten-
ção de um mês a dois anos 
a depender do crime, e o 
projeto aumenta as penas 
aplicadas pelo juiz em um 
terço. A proposta será en-
viada ao Senado.

Já para o crime de ame-
aça, a pena atual de deten-
ção de um a seis meses ou 
multa passa para detenção 
de seis meses a dois anos e 
multa quando ocorrer no 
contexto de violência con-
tra a mulher.

O código caracteriza 
esse crime como aquele 
em que o agente amea-
ça alguém com palavras 
ou gestos, por escrito ou 
qualquer outro meio sim-
bólico de lhe causar mal 
injusto e grave.

De autoria da deputada 
Celina Leão (PP-DF) e do 
deputado Julio Cesar Ri-
beiro (Republicanos-DF), 
o projeto também estabe-
lece que esses crimes co-
metidos no contexto de 
violência contra a mulher 
não dependerão mais ex-
clusivamente da queixa da 
ofendida, podendo o Mi-
nistério Público oferecer a 
denúncia.

Segundo o substitutivo 
aprovado, da deputada Tia 
Eron (Republicanos-BA), 
também não será permiti-
da a isenção da pena para 
os acusados que se retra-
tarem antes da sentença 
condenatória nessa situa-
ção específica do contexto 
de violência contra a mu-
lher.

Vice-presidente defende o fortalecimento
 de órgãos ambientais

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, de-
fendeu, ontem (24), o fortale-
cimento de órgãos federais de 
fiscalização ambiental, como 
o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) e 
o  Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversida-
de (ICMBio). 

“Não resta a mínima dúvida 
de que precisamos, urgente-
mente, recuperar a capacida-
de operacional das agências 
ambientais”, disse o vice-pre-
sidente ao participar de audi-

ência pública na Comissão de 
Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional da Câmara dos 
Deputados.

Mourão, que preside o Con-
selho Nacional da Amazô-
nia Legal, órgão colegiado 
responsável por coordenar e 
acompanhar a implementação 
das ações públicas federais de 
proteção e desenvolvimento 
da região, foi convidado para 
tratar do desmatamento ilegal 
e a participação das Forças Ar-
madas nas operações de com-
bate aos ilícitos ambientais 
na Amazônia Legal - região 

que compreende  nove esta-
dos: Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocan-
tins.

Mourão voltou a atribuir o 
resultado negativo do último 
período à falta de integração 
entre os diferentes atores en-
volvidos - Forças Armadas, 
Ibama, ICMBio, ministérios e 
agências. De acordo com o vi-
ce-presidente, o trabalho ali-
nhado só foi atingido a partir 
da deflagração da Operação 
Samaúma, autorizada no final 
de junho deste ano.
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Feira de tecnologia em Manaus promove 
indústria 4.0 para áreas técnicas

Apresentar e fomentar 
inovações para aplicação 
nos mais variados setores 
da indústria, saúde e ser-
viços. Essa é a proposta da 
primeira Feira Tecnológica 
do Centro de Ensino Téc-
nico (Fulltec), que acon-
tece em Manaus nos dias 
25 e 26 de novembro. Com 
enfoque nos efeitos da in-
dústria 4.0 para áreas de 
atuação técnica, o evento 
contará com exposições, 
workshops e talks sobre as 
últimas novidades em in-
terconexões tecnológicas.  

A entrada é gratuita e 
os interessados em par-
ticipar podem fazer suas 
inscrições diretamente 
neste link. Quem, porém, 

não puder acompanhar o 
evento de forma presen-
cial, terá a oportunidade 
de participar por meio de 
lives e webinars.   

 “A expectativa para o 
evento é muito grande. 
Estamos empenhados em 

oferecer uma experiência 
única aos participantes, 
sejam nossos alunos ou 
visitantes”, comenta Dân-
gela Lopes, professora na 
instituição e uma das ide-
alizadoras da feira.

Conforme ela, durante 

os dois dias de evento, os 
visitantes serão apresen-
tados a diversas iniciati-
vas tecnológicas, como 
na área de radiologia, re-
frigeração, programação 
na plataforma Arduino 
(computação física) e até 
as chamadas ‘cidades inte-
ligentes’. 

Além das exposições, a 
Fulltec contará com espa-
ços exclusivos para pales-
tras e workshops onde os 
visitantes poderão debater 
o futuro da tecnologia nos 
cursos técnicos e ampliar 
a formação profissional. É 
o caso do workshop Inteli-
gência Emocional – gestão 
de Conflitos, com a psicó-
loga Tatiane Araújo.

Professora da rede estadual cria horta 
medicinal e une ciência e tradição em 

escola do Centro de Manaus

Incidente afeta a GoDaddy e expõe 
mais de 1 milhão de credenciais do 

WordPress
 “É um encontro de ge-

rações, de culturas, de 
saberes”. É assim que a 
professora do Instituto 
de Educação do Amazo-
nas (IEA), Márcia Gomes, 
resume o projeto “Revita-
lizando a história no jar-
dim do Instituto de Edu-
cação do Amazonas- IEA: 
um olhar sobre a medi-
cina cabocla”, um dos 
vencedores no prêmio 
da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) des-
te ano.

Em sua trajetória, a 
professora de Biologia, 
que leciona há cerca de 
12 anos na unidade esco-
lar, conta como buscou 
estimular os alunos a re-
alizar a pesquisa cientí-
fica e também histórica 
dos elementos usados no 
projeto.

“A nossa iniciativa in-

seriu os alunos em uma 
pesquisa incessante, vis-
to que não conheciam 
muitas plantas usadas de 
forma medicinal. Dessa 
maneira, o projeto trou-
xe o contato com os nos-
sos ancestrais, trouxe 
um encontro de futuro e 
passado, e ser contem-
plado nesta premiação é 
a coroação de todo o es-
forço e dedicação envol-
vidos neste dois anos de 
vigência da atividade”, 
analisa Márcia.

A atividade teve início 
em 2019, e mesmo com 
as dificuldades enfrenta-
das pelo período pandê-
mico, conseguiu retomar 
a horta medicinal após 
o início das aulas pre-
senciais. Um QR code, 
desenvolvido pelos es-
tudantes, direciona o in-
teressado para a página 
oficial do projeto.

A ESET, empresa líder 
em detecção proativa de 
ameaças, alerta que o 
provedor de hospedagem 
GoDaddy, um dos maio-
res do mundo, foi vítima 
de um incidente de segu-
rança que afetou seu am-
biente para WordPress. 

Conforme relatado pela 
empresa, no dia 17 de 
novembro foi detectado 
que um indivíduo não 
autorizado obteve acesso 
por meio de uma senha 
previamente comprome-
tida no dia 6 de setem-
bro. De acordo com os 
resultados de uma inves-
tigação interna, o invasor 
obteve acesso a mais de 
1,2 milhão de endereços 
de e-mail e números de 
clientes de usuários que 
tinham contas ativas e 
inativas do WordPress 
por meio da GoDaddy; a 
senha padrão fornecida 

pela primeira vez para 
contas do WordPress; se-
nha e nome de usuário 
de clientes SFTP (para 
transferência de arqui-
vos) com contas ativas; e 
a chave privada SSL para 
uma parte dos clientes 
ativos. Em comunicado, 
a GoDaddy garantiu que 
revogou o acesso do ata-
cante aos seus sistemas 
e notificou as forças de 
segurança. Eles também 
relataram que continuam 
investigando o que acon-
teceu junto com especia-
listas forenses e que es-
tão se comunicando com 
os clientes afetados por 
esta violação. Aqueles 
que desejarem também 
podem contatar a central 
de ajuda da GoDaddy, 
que fornece um número 
de telefone para se co-
municar com diferentes 
países.
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Governos do Amazonas e Federal levam 
cestas básicas a mais de 58,3 mil famílias 

durante a cheia
Neste ano atípico, mar-

cado pela pandemia da 
Covid-19 e pela cheia his-
tórica dos rios, o Governo 
do Amazonas, juntamente 
com o Governo Federal, 
entregaram aproximada-
mente 58,3 mil cestas bási-
cas para pescadores arte-
sanais que se encontravam 
em insegurança alimentar, 
nos 61 municípios do esta-
do e na capital.

As cestas, contendo 21 
quilos de itens não pere-
cíveis cada, foram desti-
nadas para as colônias, as-
sociações e sindicatos da 
categoria pesqueira, por 
meio das quais foram en-
tregues para pescadores 
artesanais cadastrados, 
que possuem o Registro 
Geral de Pesca (RGP) ati-
vo junto à Secretaria Es-
pecial de Aquicultura e ao 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

As entregas fazem par-
te do Acordo do Termo 
de Convênio (ATC) nº 
053/2021, firmado entre 
o Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Produção Rural 
(Sepror), que é responsável 
pela entrega; e o Governo 

Federal, por intermédio do 
Ministério da Cidadania 
(MC), Companhia de Na-
cional de Abastecimento 
(Conab) e o Mapa, respon-
sáveis pela aquisição.

 “Conseguimos benefi-
ciar com a entrega dessas 
cestas básicas, várias fa-
mílias dessa categoria tão 
importante, que foi preju-
dicada pela cheia e pan-

demia. Com essa união 
entre os governos, nosso 
objetivo foi levar dignida-
de e apoio para o pescador 
nesse momento de dificul-
dade”, ressaltou Petrucio 
Magalhães Júnior, titular 
da Secretaria de Produção 
Rural do Amazonas (Se-
pror).

O superintendente do 
Mapa/AM, Guilherme Pes-
soa, assinalou a união en-
tre os governos estadual 
e federal para beneficiar 
o pescador mais distante. 
“Procuramos o governa-
dor do Amazonas, Wilson 
Lima; e o secretário da Se-
pror, Petrucio Magalhães, 
para realizar essa difícil 
logística no estado, e na 
mesma hora foi firmada a 
parceria, e o principal be-
neficiado foram os pesca-
dores”, disse Guilherme.

Governo do Amazonas conclui obra 
de pavimentação do sistema viário de 

Santo Antônio do Içá

Idam realiza capacitação em 
crédito rural para servidores em

 Humaitá e Tefé
O Governo do Amazonas, 

por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Região Metropolitana de 
Manaus (Seinfra), concluiu 
a obra de pavimentação 
do sistema viário do muni-
cípio de Santo Antônio do 
Içá, distante 880 quilôme-
tros da capital.

Com investimento no va-
lor de R$ 7.857.488,96, fo-
ram realizados serviços de 
terraplanagem e pavimen-
tação rígida e pavimenta-
ção flexível em 12,8 quilô-
metros na malha viária do 
município, atendendo 11 
ruas de concreto e 19 vias 
de asfalto.

O secretário de Estado de 
Infraestrutura, Carlos Hen-
rique Lima, destacou que a 
reconstrução dos sistemas 

viários das sedes dos muni-
cípios faz parte do projeto 
do governador Wilson Lima 
de promover o desenvolvi-
mento socioeconômico no 
interior do estado.

“Essas obras que nós es-
tamos executando visam 
melhorar o sistema viário 
e promover a qualidade de 
vida da população. Essa é 
uma prioridade do gover-
nador Wilson Lima, levar 
infraestrutura para os mu-
nicípios”, destacou o titular 
da pasta.  

Situado na região do Alto 
Solimões, Santo Antônio do 
Içá conta com uma popu-
lação de 21.243 habitantes, 
de acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
referentes a 2020.

O Instituto de Desenvolvi-
mento Agropecuário e Flores-
tal Sustentável do Estado do 
Amazonas (Idam) deu início 
ao Curso de Crédito Rural com 
Ênfase nas Linhas de Crédi-
to da Agência de Fomento do 
Amazonas (AFEAM), simulta-
neamente nos municípios de 
Tefé (distante 523 quilômetros 
de Manaus) e Humaitá (dis-
tante 590 quilômetros de Ma-
naus).

Os cursos de capacitação 
estão sendo ministrados pelo 
técnico Luiz Antônio Nasci-
mento, gerente de Crédito Ru-
ral (GECRER), em Tefé, e pelo 
técnico Marcelo Falcão e pelo 
engenheiro agrônomo Orleid-
son Sales, em Tefé.

“A capacitação está sendo 
realizada de forma presencial 
e totalmente prática, e tem 
como objetivo capacitar os 

servidores das unidades locais 
sobre as linhas de crédito da 
Afeam”, explicou Luiz Antônio.

Ainda segundo ele, a pro-
gramação ocorrerá até sex-
ta feira (26/11) e conta com a 
participação de 52 servidores 
das unidades locais do Idam 
em Manicoré, Humaitá, boca 
do acre, Lábrea, Vila extrema, 
Pauini, Apuí, e Santo Antônio 
do Matupi.

Linhas de crédito da AFE-
AM --- o Fundo de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
e ao Desenvolvimento Social 
do Estado do Amazonas (FM-
PES), consiste em incentivar o 
empreendedorismo em ativi-
dades produtivas que gerem 
trabalho e renda, por meio de 
crédito aos empreendedores 
que queiram manter ou am-
pliar seu próprio negócio, nos 
setores secundário e terciário.
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‘Cachaça do Índio’ é produzida por 
artesãos indígenas com ingredientes

 tradicionais
Com o apoio do Governo 

do Amazonas, por meio da 
Fundação Estadual do Ín-
dio (FEI), o Centro do Em-
preendedor Indígena Yan-
dé Muraki expõe diversos 
artefatos e produtos natu-
rais produzidos por indí-
genas do Amazonas, entre 
eles, está a “Cachaça do 
Índio Sabor da Floresta”. 
Criada a partir de ingre-
dientes regionais, a bebida 
é um dos produtos naturais 
desenvolvidos para com-
plemento de renda pelos 
artesãos que expõem seus 
trabalhos pelo projeto.

Para o diretor-presiden-
te da FEI, Edivaldo Mun-
duruku, a criação da ca-
chaça é uma maneira de 
mostrar a diversificação 
dos produtos extraídos da 

natureza e que não agri-
dem o meio ambiente.

“A cachaça é algo popu-
larizado em todo o mun-
do, mas os parentes são a 
prova de como o indígena 
é capaz de se reinventar e 
produzir algo que possa 
trazer destaque à natureza 
e que não destrua o meio 
ambiente. A prova disso é 
o processo artesanal que 
eles fazem para que te-
nham um produto de boa 
qualidade e com todas as 
características do Amazo-
nas”, disse 

A cachaça do índio além 
de ser um produto 100% 
artesanal a base de caldo 
de cana, também é feita 
com os itens tradicionais 
do Amazonas, entre eles, o 
jambu e o guaraná

Prefeitura de Manaus realizará três 
feiras de artesanato ainda este mês

Especialista da Prodam dá dicas para 
se proteger de golpes on-line durante 

a Black Friday A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria 
Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Ino-
vação (Semtepi), realizará 
três feiras de artesanato 
itinerante até o fim de no-
vembro. Idealizadas pelo 
Departamento de Econo-
mia Solidária e Criativa 
(Desc), da Semtepi, as fei-
ras têm por objetivo utili-
zar lugares estratégicos, 
para expor as mercadorias 
dos artesãos, além de ofe-
recer espaço e estrutura 
para a exposição e venda 
dos produtos, promoven-
do capacitação empreen-
dedora, como forma de 
reforçar a renda de várias 
famílias em Manaus.

A primeira feira será re-
alizada na segunda-feira 
(29), no hall principal da 
Secretaria Municipal de 

Educação (Semed), locali-
zada no bairro Adrianópo-
lis, zona Centro-Sul, ofer-
tando 20 oportunidades 
para os artesãos cadastra-
dos.

Pela segunda vez, a sede 
da Prefeitura de Manaus, 
situada no bairro Com-
pensa, zona Oeste, tam-
bém irá abrigar o projeto 
“Feira de Artesanato Itine-
rante”. Com a participação 
de 16 artesãos, dos mais 
variados segmentos, a fei-
ra acontece na próxima 
terça-feira (30). A última 
exposição do projeto, que 
encerra as atividades des-
te ano, está prevista para 
ocorrer na empresa Ru-
bberOn, no Distrito Indus-
trial, zona Sul, na terça-
-feira, 30, e na quarta-feira 
(1º(, com a participação de 
15 artesãos.

Na Black Friday, muitos con-
sumidores ficam atentos às 
inúmeras ofertas, mas a épo-
ca de promoções do comércio 
é também visada por crimi-
nosos que se aproveitam do 
desejo das pessoas de adqui-
rir produtos por preços mais 
baixos para cometer fraudes. 
A especialista em Seguran-
ça da Informação da empre-
sa Processamento de Dados 
Amazonas S.A (Prodam), Li-
lian Gibson, alerta para os cui-
dados que os consumidores 
devem ter na hora de realizar 
compras on-line no período 
de promoções. Lilian explica 
que os criminosos aplicam as 
técnicas de engenharia social 
e de phising para induzir os 
consumidores a erros como 
clicar em links de lojas falsas 
e pagar por compras que nun-
ca serão recebidas, ou acessar 
sites maliciosos que infectam 

computadores com vírus. 
“Historicamente, sabemos 

que em períodos de grandes 
eventos ou datas comemora-
tivas, as tentativas de golpes 
cibernéticos crescem de ma-
neira impressionante. Por isso, 
os consumidores devem ficar 
atentos a todo tipo de comuni-
cação sobre promoções, prin-
cipalmente as que chegam via 
redes sociais e mensagens de 
texto”, afirmou Lilian. 

“ Sempre há um tempo li-
mite cronometrado para lhe 
induzir a pressa e um cadas-
tro para preencher. Na hora do 
preenchimento o dispositivo 
é contaminado e seus dados 
pessoais passam a ser rouba-
dos. O mais seguro e indicado 
é sempre ir até o site oficial da 
loja que vende ou presta o ser-
viço e conferir se a promoção 
existe mesmo”, complemen-
tou Lilian.
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Governo britânico anuncia investimento 
no projeto AmazonFACE

O governo britânico anun-
ciou o investimento de 2,5 mi-
lhões de libras (em torno de 
R$19 milhões) para a segunda 
fase do projeto AmazonFACE. 
A pesquisa inédita em flores-
tas tropicais conta com apoio 
do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI) e 
com a colaboração entre o Met 
Office, serviço nacional de me-
teorologia do Reino Unido, e o 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas da Amazônia (Inpa/MCTI) 
– em parceria com a Univer-
sidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). O AmazonFACE 
será o maior laboratório ao ar 
livre do mundo e ajudará a en-
tender como a Floresta Ama-
zônica poderá responder às 
mudanças climáticas previstas 
para os próximos anos.

O secretário de Pesquisa e 
Formação Científica do MCTI, 

Marcelo Morales, participou 
do evento e destacou que o 
Brasil “tem uma relação mui-
to longa e especial de colabo-
ração com o Reino Unido”. O 
apoio político, institucional e 
científico do MCTI ao projeto 
foi decisivo para a liberação 
do investimento britânico na 
segunda fase do projeto, que 
prevê também a construção 
da infraestrutura em meio à 
floresta. Além disso, o Conse-
lho Diretor do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (FNDCT) tem 
em seu plano de investimen-
tos suporte aprovado para o 
AmazonFACE.

Morales afirmou que recen-
temente o MCTI aprovou ver-
ba no âmbito do FNDCT para 
a instalação de um laborató-
rio do projeto Salas (Sistema 
Amazônico de Laboratórios 

Satélite) na área do Amazon-
FACE. O projeto prevê a cons-
trução de 50 laboratórios na 
região Amazônica, sendo que 
três já foram entregues, com 
o objetivo de melhorar o su-
porte à pesquisa na região, em 
especial para conhecer o po-
tencial biotecnológico e indu-
zir o desenvolvimento de ca-
deias produtivas baseadas em 
biodiversidade. O secretário 
também mencionou o projeto 
Torre ATTO, cujos resultados 
permitem reduzir as incerte-
zas dos modelos climáticos 

globais, como um importante 
projeto científico tecnológi-
co. “Estamos entusiasmados 
com a colaboração e vamos 
trabalhar neste projeto como 
prioridade”, finalizou. Para o 
diretor-Geral das Américas do 
Ministério das Relações Exte-
riores e de Desenvolvimento 
do Governo Britânico e ex-
-embaixador do Reino Unido 
no Brasil, Vijay Rangarajan, 
o AmazonFACE é um proje-
to empolgante e um grande 
exemplo da relação científica 
entre Brasil e Reino Unido. 

Brasileiro torna-se membro da 
Intertel, sociedade de alto QI mais 

restrita que a Mensa

Médica da FCecon vence prêmio 
nacional do Instituto Avon sobre 

inovação em câncer de mama
A Mensa Internacional, fun-

dada em 1946 na Inglaterra, é 
a maior, mais antiga e mais co-
nhecida sociedade de alto QI 
do mundo. Lá só são aprovados 
quem mede pontuações acima 
de 98 de percentil nos testes de 
QI, o que equivale a acima de 
131 pontos com cálculo desvio 
padrão 15. A segunda mais an-
tiga e ainda mais restrita que a 
Mensa é a Intertel, fundada em 
1966 nos Estados Unidos ins-
pirada na primeira, mas com a 
exigência de que a pontuação 
do aprovado seja acima de 99 
pontos de percentil, que equi-
vale a 135 ou superior na esca-
la Wechsler (média estatística 
100, desvio padrão 15).

Nascido no Rio de Janei-
ro (Brasil) e filho de mãe ma-
deirense (Portugal), terra do 
Cristiano Ronaldo, o Prof. Dr. 
Fabiano de Abreu Agrela Rodri-
gues é um luso-brasileiro que 
já disse querer levar o nome 
da lusofonia, países que falam 
português, internacionalmen-
te. Após descobrir seu alto QI, 
testado mais de uma vez, mer-
gulhou nos estudos sobre in-
teligência e descobriu a ‘Inte-

ligência DWRI’. Também criou 
duas terapias, desvendou um 
transtorno coletivo na socie-
dade brasileira proveniente da 
ansiedade, violência e excesso 
de redes sociais e foi um dos 
primeiros a dizer que a internet 
deixa as pessoas menos inteli-
gentes.

Dr. Fabiano de Abreu, como 
é mais conhecido, possui per-
centil 99,9 que equivale a 155 
na escala Wechsler (média es-
tatística 100, desvio padrão 15) 
e equivale a 188 pontos com 
o cálculo desvio padrão 24. 
Já conhecido por ter um dos 
maiores QIs do mundo, o neu-
rocientista membro da Mensa 
acaba de ser aprovado como 
membro da Intertel e também 
é membro da IHIGS (The Inter-
national High IQ Society). Ele 
passa a ser o único português 
membro desta restrita associa-
ção que tem quatro brasileiros 
associados e um total de menos 
de 1400 membros no mundo. 
Atualmente ele se divide entre 
Castelo de Paiva, onde passa a 
maior parte do seu tempo e no 
Brasil, onde tem a maior parte 
dos seus clientes. 

A médica mastologista e 
chefe do serviço de Masto-
logia da Fundação Centro de 
Controle de Oncologia do Es-
tado do Amazonas (FCecon), 
Hilka Espírito Santo, venceu, 
na noite desta terça-feira 
(23), o Prêmio Inspiradoras 
2021, do Instituto Avon e 
plataforma Universa. A espe-
cialista foi a grande campeã 
da categoria “Inovação em 
Câncer de Mama”.

Hilka foi selecionada pelo 
Instituto Avon por ter mobili-
zado, junto à direção da FCe-
con, em janeiro e fevereiro 
deste ano, a transferência de 
22 pacientes para passarem 
por cirurgias para tratar cân-
cer de mama na unidade do 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca III), no Rio de Janeiro 
(RJ). Naquele período, de-
vido ao pico da Covid-19 no 
estado, as cirurgias oncoló-
gicas necessitaram ser tem-
porariamente suspensas. 

Por meio de uma parceria 
entre Governo do Estado, Se-
cretaria de Estado de Saúde 

(SES-AM), FCecon, Ministé-
rio da Saúde (MS), Instituto 
Nacional de Câncer e Força 
Aérea Brasileira (FAB), foram 
enviados três grupos de pa-
cientes para o Inca III, nos 
dias 29 de janeiro, 9 e 23 de 
fevereiro de 2021. Todas as 
pacientes realizaram cirur-
gias sem intercorrências e 
voltaram para a FCecon para 
dar continuidade ao seu tra-
tamento.

Após o anúncio do prêmio, 
Hilka agradeceu pela oportu-
nidade de participar do con-
curso e ressaltou que a causa 
câncer de mama ganha vi-
sibilidade com a premiação 
nacional.

“Muito obrigada! Minha 
palavra é gratidão. Acima de 
tudo, gratidão às 22 mulhe-
res que tiveram coragem de 
deixar suas famílias no meio 
de um colapso e encarar o 
tratamento longe das suas 
famílias, da sua cidade, por-
que elas buscavam a vida”, 
disse Hilka, durante a pre-
miação.
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Começa o Fórum de Hidrogênio Verde,
 em Fortaleza com cobertura exclusiva 

do ON JORNAL 

Nesta quarta-feira 
(24), deu-se inicio ao 
primeiro dia do Fórum 
de Hidrogênio Verde na 
sede da Federação das 
Indústrias do Estado do 
Ceará (FIEC). 

O evento que tem 
como objetivo discutir 
barreiras, oportunida-
des, financiamento, ca-
pacitação e perspecti-
vas do setor e vem para 
colaborar com um se-
tor em fase de expan-
são começou as 9h com 
apresentações sobre a 
importância do hidro-
gênio verde e o estado 
do Ceará como pionei-
ro nas energias limpas.

O primeiro palestran-
te a apresentar foi o 
Presidente da Câmara 
de Energias Renováveis 
da Fiec, Jurandir Pi-
canço que falou sobre 
a importância da sede 
da Fiec para aqueles 
que possuem interesse 
nas energias do Ceará, 
além de divulgar levan-

tamentos das energias 
limpas no Brasil. 

Para dar continuidade 
ao Fórum, a segunda a 
se apresentar foi a Dire-
tora Comercial do Com-
plexo do Pecém, Duna 
Uribe que mostrou com 
excelência as caracte-
rísticas do Pecém para 
a instalação da ener-
gias e do Hidrogênio 
verde além de mostrar 
as características do 
complexo que preten-
de se tornar o principal 
polo industrial, portuá-
rio e logístico do Brasil 
ate 2050. 

E para terminar a ro-
dada de apresentações 
desta manhã, subiu ao 
púlpito o Diretor do 
Parque Tecnológico da 
Universidade Federal 
do Ceará que tratou da 
participação da uni-
versidade no HUB de 
hidrogênio verde por 
meio da criação de um 
centro de pesquisas na 
Universidade Federal.
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Presidente da Câmara de Energias 
Renováveis aponta pioneirismo do Ceará 
Destaque do Fórum In-

ternacional de Hidrogênio 
Verde o presidente da Câ-
mara de Energias Renová-
veis, Jurandir Picanço que 
falou em entrevista exclu-
siva para o ON Jornal so-
bre o Ceará como ponta de 
lança de energias limpas.

Durante a palestra, Ju-
randir deu destaque a Fe-
deração das Indústrias do 
Estado do Ceará (FIEC) 
para aqueles que tinham 
interesse em energia lim-
pa. Em entrevista ao ON 
Jornal, o presidente e con-
sultor de energia da FIEC, 
destacou a importância do 
Ceará como pioneiro nas 

energias solar, fotovoltai-
cas, eólica e agora em hi-
drogênio verde. 

Já a secretária do desen-
volvimento econômico do 
estado do Ceara que foi a 
primeira palestrante do 
evento. 

Durante a palestra a se-
cretária explicou a impor-
tância do hidrogênio ver-
de para o meio ambiente 
e em entrevista exclusiva 
para o ON Jornal, a secre-
tária falou sobre a posição 
estratégica do Complexo 
Portuário para exportação 
do hidrogênio verde para 
países europeus e o Esta-
dos Unidos. 

CEO da FRG  anuncia 22 eventos para 
o próximo ano

SMA se destaca na conversão para 
energia limpa 

Organizadora do Fórum de 
Hidrogênio Verde, em Forta-
leza, a FRG Mídias e Eventos 
já anuncia novidades para 
o ano que vem. A empre-
sa anuncia 22 novos fóruns 
envolvendo a energia reno-
vável na maioria dos casos, 
mas também para outras 
áreas como cybersegurança 
por exemplo.

O CEO da FRG, Thiago Fra-
ga fez um balanço das ativi-
dades da empresa 
e dos temas abor-
dados ao longo 
desse ano. Ele des-
tacou que o Fó-
rum de Hidrogê-
nio Verde encerra 
uma temporada 
que consolidou as 
energias renová-
veis na pauta de 
negócios do País. 

Ele lembrou que 
antes do Fórum de 
Fortaleza, houve 
um evento sobre 
carros elétricos 
em Curitiba e ou-
tros sobre Energia 
Solar e Geração 

Distribuída em Salvador e 
em Manaus. 

E o ON JORNAL esteve na 
cobertura de alguns desses 
eventos organizados pela 
FRG. 

 Thiago Fraga também 
destacou que FRG liderou a 
retomada dos eventos pre-
senciais e híbridos, após a 
pandemia e que todas as 
ocasiões foram sucesso de 
público. 

O presidente da SMA 
Brasil, André Geller, ex-
plicou ao ON JORNAL o 
trabalho da empresa SMA, 
pioneira na conversão de 
energia. André Geller ex-
plicou que o momento 
atual é de transição, que 
não há espaço para rup-
tura em relação à energia 
com base nos combustí-
veis fósseis.

A SMA tem a capacidade 
para fazer a conexão en-
tre matrizes como energia 
solar e eólica ou energia  
solar e energia a diesel por 

exemplo. Ele disse que a 
Amazônia se destaca nes-
sa questão por conta das 
comunidades ribeirinhas 
isoladas e disse que a em-
presa já teve experiência 
em fazer projetos de con-
versão no Amapá.

Para André Geller o Hi-
drogênio deverá ter um 
desenvolvimento muito 
grande nos próximso 10 
a 12 anos. Só no Ceará, os 
investimentos são da casa 
dos bilhões de dólares, se-
gundo o representante da 
SMA. 
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Atos Legais ON

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 004/2021
DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2021
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ e a 

EMPRESA: E F DA SILVA COMÉRCIO-ME – CNPJ Nº 
08.747.965/0001-54.

VALOR CONTRATADO: R$ 30.502,00 (TRINTA MIL 
QUINHENTOS E DOIS REAIS);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Termo de compromis-
so do FNDE nº 202103065-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ, em 05 de no-
vembro de 2021.

JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
Prefeito Municipal de Juruá/ Contratante

O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ, no uso de suas atribui-
ções legais e,

CONSIDERANDO a realização do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 004/2021 - CPL, que visa a PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍ-
LIO DE COZINHA.

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Municipal de 
Licitação da Câmara Municipal no PREGÃO PRESENCIAL Nº 
004/2021 - CPL;

CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de jul-
gamento;

RESOLVE:
I – ADJUDICAR em favor das empresas: E F DA SILVA CO-

MÉRCIO-ME: itens 03, 04, 08, 11, 12, 13, 15 E 16.  NO VALOR 
GLOBAL DE: R$ 30.502,00 (trinta mil quinhentos e dois reais) e 
M A MACIEL DE CASTRO EIRELI, itens 06, 07, 09, 14 E 17 NO 
VALOR GLOBAL DE: R$ 8.831,90 (oito mil e trinta e um reais e 
noventa centavos).

II – HOMOLOGAR a decisão final da CPL, referente ao PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 – CPL.

III – PUBLIQUE-SE.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ, 
em 05 de novembro de 2021.

JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
Prefeito Municipal de Juruá / Contratante

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 004/2021
DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2021
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ e a 

EMPRESA: M A MACIEL DE CASTRO EIRELI – CNPJ 
Nº 10.212.168/0001-14.

VALOR CONTRATADO: R$ 8.831,90 (OITO MIL E 
TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Termo de compromis-
so do FNDE nº 202103065-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ, em 05 de no-
vembro de 2021.

JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
Prefeito Municipal de Juruá/ Contratante

EXTRATO DO CONTRATO 001/2021

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO PP Nº 004/2021 – CPL/PMJ

RETIFICAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 002/2021

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá

Comissão Municipal de Licitação

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá

Comissão Municipal de Licitação

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá

Comissão Municipal de Licitação

O objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa de pregão presencial de 
registro de preços para aquisição e instalação de 
luminárias com tecnologia led, para atendimento 
das necessidades da Prefeitura Municipal de Tefé, 
conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus 
anexos. Local e horário para se lê e obter o edital 
Rua Getúlio Vargas, n. 219, Centro, Tefé/AM, no 
horário das 08hs às 12hs em dias uteis. Data da 
sessão pública: 07/12/2021 às 09h:00m (horário 
de Manaus), na Rua Getúlio Vargas, n. 219, Cen-
tro de Tefé. 

Tefé/AM, 22 de novembro de 2021

Matheus Cavalcante Celani
Presidente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021/CPL

PROCESSO Nº 194/2021/PMT

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Tefé

Comissão Permanente de Licitação - CPL
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Atos Legais ON

A Prefeitura Municipal de Tefé/AM através da CPL, 
torna público e conhecimento que na publicação do dia 
10.11.2021, edição n. 2987, no Diário dos Municípios do 
Estado do Amazonas-DOM/AM, no jornal de circulação 
no dia 11.11.2021 e Diário da União no dia 11.11.2021, 
edição n. 212, do extrato da carta contrato n. 148/2021, 
se faz a seguinte correção: Onde se Lê: 4. Valor Global: 
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).Leia-se: 4. 
Valor Global: R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

Tefé/AM, 22 de novembro de 2021. 
Matheus Cavalcante Celani

Presidente de Licitação.

Adesão à ata de registro de preço n° 04/2021, oriunda do 
Pregão Presencial n° 04/2021/CPL/PMM, Sistema de Registro 
de Preço nº 04/2021/PMM da Prefeitura Municipal de MARAÃ, 
conforme Decreto nº 7.892 de 23 janeiro de 2013 e de suas al-
terações vigentes, que regulamenta a carona. Órgão Detentor 
da Ata: Prefeitura Municipal de Maraã/Secretaria Municipal de 
Saúde. Órgão/unidade carona: Prefeitura Municipal de Tefé/Se-
cretaria Municipal de Saúde. Empresa: E. SILVA DOS SANTOS-
-EPP. CNPJ: 04.578.807/0001-67. Objeto: aquisição de medica-
mentos e correlatos. Fundamento Legal: Processo de Adesão 
n° 0197/2021/PMT, art. 15, § 3° da Lei n° 8.666/93 e o Decreto 
nº 7.892 de 23/01/2013 e de suas alterações vigentes. Dotação 
Orçamentária: Unid. 04-Secretaria Municipal de Saúde-SEM-
SA; Classificação-10.122.0011.2.023-Manutenção da Secretaria 
Municipal de Saúde- SEMSA; Elemento de Despesa -3.3.90.30. 
0100- Material de Consumo; Unid. 01 Fundo Municipal de Saúde 
-FMS; Classificação: 10.301.0051.2.036- Manutenção e Funcio-
namento da Atenção Básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.30. 
0745-Material de Consumo. Valor Global: R$ 2.156.864,45 (dois 
milhões cento e cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e 
quatro reais e quarenta e cinco centavos). Autorização: Nicson 
Marreira Lima-Prefeito. Esclarecemos que baseado nos princí-
pios da Razoabilidade, da Impessoalidade e da Economicidade, 
realizou-se pesquisa de mercado, onde o Preço Registrado em 
ATA apresentou-se inferior ao cotado.  

Tefé/AM, 12 de novembro de 2021.
Nicson Marreira Lima

Prefeito Municipal

1. Espécie E Data: Termo de Contrato nº 52/2021/PMT, celebrado em 
12/11/2021.

2. Partícipes: Prefeitura Municipal De Tefé/AM, CNPJ 04.426.383/0001-
15, contratante, e a empresa E. SILVA DOS SANTOS-EPP. CNPJ: 
04.578.807/0001-67, contratada. 3. Objeto: aquisição de medicamentos e 
correlatos. 4. Valor: R$ 2.156.864,45 (dois milhões cento e cinquenta e seis 
mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). 5. 
Dotação Orçamentária: As despesas correrão à conta das seguintes ru-
bricas orçamentárias Unidade: 04 -Secretaria Municipal de Saúde -SEM-
SA; Classificação 10.122.0011.2.023- Manutenção da Secretaria Munici-
pal de Saúde- SEMSA; Elemento de Despesa-3.3.90.30. 0100- Material 
de Consumo; Unidade: 01 -Fundo Municipal de Saúde- FMS; Classifica-
ção: 10.301.0051.2.036 -Manutenção e Funcionamento da Atenção Bási-
ca; Elemento de Despesa: 3.3.90.30. 0745Material de Consumo. 6. Prazo 
De Execução/Vigência: início de vigência do contrato a partir de 12/11 a 
31/12/2021. 7. Obrigações Da Executora: Cumprir rigorosamente as cláu-
sulas do Termo de Contrato nº 52/2021/PMT. Publique-se, com efeito, ex 
tunc a partir da data da assinatura. 

                                            
TEFÉ/AM, 12 de novembro de 2021.

Nicson Marreira Lima
Prefeito Municipal-Contratante

E. SILVA DOS SANTOS-EPP-CNPJ: 04.578.807/0001-67
Representante Legal Da Empresa- Contratada

Adesão à ata de registro de preço n° 010/2021PMM, oriunda do PP n° 
011/2021-CPL, Sistema de Registro de Preço nº 010/2021/PMM da Prefeitu-
ra Municipal de MANACAPURU, conforme Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 
e de suas alterações vigentes, que regulamenta a carona. Órgão Detentor 
da Ata: Prefeitura Municipal de Manacapuru/Secretaria Municipal de Saú-
de. Órgão/unidade carona: Prefeitura Municipal de Tefé/Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Empresa: E. SILVA DOS SANTOS-EPP inscrito no CNPJ: 
04.578.807/0001-67.Objeto: Aquisição de Material Químico Cirúrgico. Fun-
damento Legal: Processo de Adesão n° 0196/2021/PMT, art. 15, § 3° da 
Lei n° 8.666/93 e o Decreto nº 7.892 de 23 janeiro de 2013 e de suas 
alterações vigentes. Dotação Orçamentária: Unidade: 04-Secretaria Muni-
cipal de Saúde- SEMSA; Classificação-10.122.0011.2.023-Manutenção da 
Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA; Elemento de Despesa-3.3.90.30. 
0100-Material de Consumo; Unidade: 01-Fundo Municipal de Saúde-FMS; 
Classificação: 10.301.0051.2.036 -Manutenção e Funcionamento da Aten-
ção Básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.30. 0745-Material de Consumo. 
Valor Global: R$ 1.784.676,05 (um milhão setecentos e oitenta e quatro mil 
seiscentos e setenta e seis reais e cinco centavos). Autorização: Nicson 
Marreira Lima-Prefeito Municipal de Tefé/AM. Esclarecemos que baseado 
nos princípios da Razoabilidade, da Impessoalidade e da Economicidade, 
realizou-se pesquisa de mercado, onde o Preço Registrado em ATA apre-
sentou-se inferior ao cotado. 

 Tefé/AM, 12 de novembro de 2021.
Nicson Marreira Lima

 Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Tefé

Comissão Permanente de Licitação - CPL

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Tefé
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Atos Legais ON

1. Espécie E Data: Termo de Contrato nº 51/2021/PMT, celebrado em 12/11/2021.
2. Partícipes: Prefeitura Municipal De Tefé/AM, CNPJ 04.426.383/0001-15, contratante, e a empresa 

E. SILVA DOS SANTOS-EPP CNPJ: 04.578.807/0001-67, contratada.3. Objeto: Aquisição de Material 
Químico Cirúrgico.4. Valor: R$ 1.784.676,05 (um milhão setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos 
e setenta e seis reais e cinco centavos). 5. Dotação Orçamentária: As despesas correrão à conta das 
seguintes rubricas orçamentárias Unidade: 04 -Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA; Classificação 
-10.122.0011.2.023 -Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA; Elemento de Despesa-
-3.3.90.30.0100-Material de Consumo; Unidade: 01-Fundo Municipal de Saúde- FMS; Classificação: 
10.301.0051.2.036- Manut. e Funcionamento da Atenção Básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.30. 
0745-Material de Consumo. 6. Prazo De Execução/Vigência: início de vigência do contrato a partir de 
12/11 a 31/12/2021.7. Obrigações Da Executora: Cumprir rigorosamente as cláusulas do Termo de 
Contrato nº 51/2021/PMT. Publique-se, c/efeito, ex tunc a partir da data da assinatura.

Tefé/AM, 12 de novembro de 2021.   
                                              

Nicson  Marreira Lima- Prefeito Municipal- Contratante

E. SILVA DOS SANTOS-EPP- CNPJ: 04.578.807/0001-67
Representante Legal Da Empresa- Contratada

O Prefeito Municipal de Tefé/AM, Sr. Nicson Marreira Lima, no 
uso de suas atribuições legais; RESOLVE: 1) HOMOLOGAR o 
Processo nº 0196/2021/CPL, nos seguintes termos: - Modalida-
de: Adesão a Ata de Registro de Preço n. 010/2021/PMM; - Ob-
jeto: Aquisição de Material Químico Cirúrgico. 2) Proponente: E. 
SILVA DOS SANTOS-EPP inscrito no CNPJ: 04.578.807/0001-
67. 3) Valor Global: R$ 1.784.676,05 (um milhão setecentos e 
oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e cinco 
centavos). 

                          
Tefé/AM, 12 de novembro de 2021

NICSON MARREIRA LIMA
 Prefeito Municipal 

O Prefeito Municipal de Tefé/AM, Sr. Nicson Marreira Lima, no 
uso de suas atribuições legais;   RESOLVE:1- 1) HOMOLOGAR 
o Processo nº 0197/2021/CPL, nos seguintes termos: - Modali-
dade: Adesão a Ata de Registro de Preço n. 04/2021/PMM; - Ob-
jeto: aquisição de medicamentos e correlato. 2) Proponente: E. 
SILVA DOS SANTOS-EPP inscrito no CNPJ: 04.578.807/0001-
67. 3) Valor total: R$ 2.156.864,45 (dois milhões cento e cin-
quenta e seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta 
e cinco centavos). 

Tefé/AM, 12 de novembro de 2021

NICSON MARREIRA LIMA
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 
N.º 51/2021/PMT

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO- PROCESSO Nº 
196/2021/PMT

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
010/2021/CPL/PMM

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO -
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 04/2021/CPL/PMM- PROCESSO Nº 

197/2021/PMT

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Tefé

Comissão Permanente de Licitação - CPL

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Tefé

Comissão Permanente de Licitação - CPL

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Tefé

Comissão Permanente de Licitação - CPL


