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AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Prefeitura do Município de Maués, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimentos dos interessados que a sessão do 
certame licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 042/2020, objetivando o Registro de Preços para 
eventual contratação de empresa especializada no 
Fornecimento de Material Elétrico, destinado a Iluminação 
Pública, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras da Prefeitura Maués/AM. Realizada 
no dia 01 de setembro de 2020, às 09h00h foi declarada 
DESERTA pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, por não 
comparecer interessados ao certame.
Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados, nesta 
Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede 
à Rua Quintino Bocaiuva, 244, Centro, CEP 69.190-000, 
nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas.

Maués/AM, 04 de setembro de 2020.
Salen Simões Pena

Pregoeiro

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO MACRO E 

AGENDADO PARA O SEMESTRE 2021/1 

1.DO CONCURSO VESTIBULAR/PARQUE DAS LARANJEIRAS, 
JAPIIM E SHOPPING CIDADE LESTE. A Reitora da Universidade 
Nilton Lins, por intermédio da Comissão de Vestibular – COMVEST  
e de acordo com a legislação  em vigor, faz saber que estarão 
abertas, a partir de 08/10/2020 e até a véspera de cada prova, 
na Internet pelos sites www.universidadeniltonlins.com.br, e www.
tonauniversidade.com.br as inscrições para processo seletivo 
para os cursos de Ciências Humanas e Sociais, Ciências Sociais 
e Aplicadas, Ciências Biológicas e Saúde, Cursos Superiores de 
Tecnologia, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Licenciaturas 
com vagas assim distribuídas: Administração, reconhecimento 
renovado pela Portaria MEC nº.273, de 03/04/2017, dispondo 
de 500 vagas para os períodos matutino e noturno; Biomedicina, 
autorizado pela Portaria 002/2015- GR, dispondo de 100 vagas para 
os períodos matutino e noturno; Ciências Contábeis, renovado o 
reconhecimento pela Portaria MEC nº.273, de 03/04/2017, dispondo 
de 262 vagas para os períodos matutino e noturno; Ciências 
Econômicas, reconhecimento renovado pela portaria MEC nº 212, 
de 25/06/2020, dispondo de 162 vagas para o período noturno; para 
os períodos matutino e noturno; Comunicação Social - habilitação 
em Jornalismo reconhecimento renovado pela Portaria MEC 
nº.273, de 03/04/2017, dispondo de 150 vagas para os períodos 
matutino e noturno; Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos, autorizado pela Portaria nº 001/2016 – GR, de 
26/10/2016, dispondo de 100 vagas para o período noturno; Curso 
Superior de Tecnologia em Logística, reconhecido pela Portaria 
MEC nº. 212, de 25/06/2020, dispondo de 240 vagas para o período 
noturno; Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho, 
reconhecido pela Portaria MEC/SERES nº 133, de 27 de julho 
de 2012, dispondo de 250 vagas para o período noturno; Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade, autorizado pela 
Portaria nº 002/2018 – GR, de 15/05/2018, dispondo de 100 vagas 
para o período noturno; Direito, reconhecimento renovado pela 
portaria MEC nº 212, de 25/06/2020, dispondo de 75 vagas para 
os períodos vespertino e noturno; Educação Física – Bacharelado, 
autorizado pela Portaria nº 002/2016 – GR, de 26/10/2016, dispondo 
de 100 vagas para os períodos matutino e noturno; Enfermagem, 
reconhecido pela Portaria MEC nº 824 de 30/12/2014, dispondo 
de 650 vagas para os períodos matutino e noturno; Engenharia 
Ambiental, reconhecido pela Portaria MEC nº 1099, de 24/12/2015, 
dispondo de 500 vagas para os períodos matutino e noturno; 
Engenharia Civil, reconhecimento renovado pela Portaria MEC/
SERES no 923, de 28/12/2018, dispondo de 400 vagas para os 
períodos matutino e noturno; Engenharia Elétrica, autorizado pela 
Portaria 002/2015- GR dispondo de 100 vagas para os períodos 
matutino e noturno; Farmácia reconhecido pela Portaria MEC 
no 133 de 01/03/2018, dispondo de 300 vagas para os períodos 
matutino e noturno; Fisioterapia, reconhecimento renovado pela 
Portaria MEC no 133 de 01/03/2018, dispondo de  72 vagas para 
o período integral; Fonoaudiologia, reconhecimento renovado pela 
Portaria MEC  nº 58 de 02/02/2018, dispondo de dispondo de 250 
vagas para os períodos matutino e noturno; Licenciatura Plena 
em Ciências Biológicas, reconhecido pela Portaria MEC/SERES 
no 923, de 28/12/2018, dispondo de 250 vagas para os períodos 
matutino e noturno; Licenciatura Plena em História, reconhecido 
pela Portaria MEC nº 923, de 28/12/2018, dispondo de 140 vagas 
para o período noturno; Licenciatura Plena em Letras reconhecido 
pela Portaria MEC nº 1099, de 24/12/2015, dispondo de 250 vagas 
para o período noturno; Medicina Veterinária, reconhecido pela 
Portaria MEC no 133 de 01/03/2018, dispondo de 150 vagas para o 
período integral; Nutrição, renovado o reconhecimento pela Portaria 
MEC no 133 de 01/03/2018, dispondo de 125 vagas para o período 
noturno; Odontologia, reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC nº 824 de 30/12/2014, dispondo de 50 vagas para o período 
integral; Pedagogia reconhecimento renovado pela Portaria MEC nº 
923 de 28/12/2018, dispondo de 300 vagas para o período matutino 
e noturno; Psicologia reconhecimento renovado pela Portaria MEC 
no 212, de 25/06/2020, dispondo de 50 vagas para os períodos 
matutino e noturno; Serviço Social, renovado o reconhecimento 
pela Portaria MEC no 212, de 25/06/2020, dispondo de 340 vagas 
para os períodos matutino e noturno; Turismo reconhecimento 
renovado pela Portaria MEC no 212, de 25/06/2020, dispondo de 
150 vagas para o período noturno.
2. DAS INSCRIÇÕES. O processo seletivo possibilitará o ingresso 
nos cursos através das seguintes opções, devendo o/a  candidato(a) 
efetivar inscrição no processo de seu interesse: 
OPÇÃO 1 – PROVA PRESENCIAL. O candidato deverá ter 
concluído o ensino médio e deverá Preencher o   Requerimento no 
site da inscrição.
OPÇÃO 2 – PROVA ON LINE. O Processo Seletivo será feito 
através de prova online. O candidato deverá ter concluído o ensino 
médio e deverá Preencher o   Requerimento no site da inscrição
OPÇÃO 3 – APROVEITAMENTO DO ENEM. O Processo Seletivo 
será feito com o aproveitamento das notas de redação e das 
provas objetivas obtidas pelo(a) candidato no Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). Podendo o Candidato(a) utilizar uma das 
Edições do ENEM ano 2018 ou ano 2019. O candidato deverá ter 
concluído o ensino médio e deverá: a) Preencher o Requerimento 
no site da inscrição; b) digitar nos campos apropriados o ano de 
Edição do ENEM que deseja aproveitar; c) digitar as Notas obtidas, 
separadamente na área de inscrição do Vestibular Medicina 2020/2, 
da prova de Redação (RE – Redação), bem como, de cada Prova 
Objetiva, por Área de Conhecimento (E1 – Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias, E2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias, 
E3 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e E4 – Matemática 
e suas Tecnologias), de acordo com o que consta no boletim 
desempenho da Edição ENEM escolhida para Inscrição. d) Realizar 
Upload do boletim de desempenho com as Notas obtidas em cada 
Prova Objetiva, por Área de Conhecimento, bem como a Nota da 
Redação (RE – Redação), da Edição do ENEM escolhida. A nota 
mínima de desempenho no ENEM a ser considerada será  a média 
de 250 pontos e não tiver obtido nota 0 (zero) em qualquer uma das 
provas ou não ter comparecido para a realização da redação ou de 
uma das provas objetivas.
Orientações gerais sobre a inscrição. A inscrição do(a) candidato(a) 
implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. Todas as informações prestadas 
no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do(a) 
candidato(a), nos termos da lei, dispondo a Universidade Nilton 
Lins do direito de excluir do Processo Seletivo, em qualquer tempo, 
aquele(a) candidato(a) que não preencher a solicitação de inscrição 
de forma completa e correta ou prestar informações inverídicas ou 
falsas. O ato da inscrição caracteriza a tácita aceitação das normas 
e condições descritas neste Edital, devendo o(a) candidato(a) 
responsabilizar-se pela entrega dos documentos comprobatórios 
dos requisitos exigidos na inscrição por ocasião do início das aulas. 
Será de exclusiva responsabilidade do(a) candidato acompanhar 
as publicações feitas sobre o Processo Seletivo e a situação de 
sua participação na Seleção. A Universidade Nilton Lins não 
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. Os cursos de ensino médio (ou equivalente) 
realizados no exterior devem ter sua equivalência declarada pelo 
Conselho Estadual de Educação, em data que anteceda a inscrição. 
Na forma da Resolução no 09, de 24 de novembro de 1978, 
excepcionalmente, poderá ser admitida a matrícula com dispensa 
da prova de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente, 
quando se tratar de aluno superdotado que, em data anterior à 
da inscrição no Concurso Vestibular, tenha obtido declaração de 
excepcionalidade positiva, mediante decisão do órgão educacional 
competente. 
3. DAS PROVAS. 3.1 DA PROVA ONLINE. A prova online ocorrerá 
assim que for processada a inscrição no sistema do vestibular 
e será composta por  20 questões objetivas. O resultado será 
processado de imediato, possibilitando prosseguir com as demais 
fases de matrícula.
3.2 DA PROVA PRESENCIAL - O Concurso Vestibular presencial 
realizar-se-á na sede da Universidade Nilton Lins, na Av. Professor 

Nilton Lins, 3259 - Parque das Laranjeiras, podendo o aluno eleger, 
no ato da inscrição, uma das datas indicadas no site da inscrição 
para realização das provas. 

VESTIBULAR MACRO PROVA HORÁRIO

20/10/2020 Redação 19h – 20h30

24/11/2020

VESTIBULAR AGENDADO PROVA HORÁRIO

27/10/2020 - 

Redação
Agendado de acordo com 
os horários disponíveis 
em cada dia

03/11/2020

10/11/2020

17/11/2020

3.3 – Os candidatos devem chegar ao local das provas com pelo 
menos 30 minutos de antecedência ao horário marcado para seu 
início. 3.4-. A instituição reserva-se o direito de tomar quaisquer 
medidas que garantam a segurança de todas as etapas do processo 
seletivo. 3.5 - Não será admitida 2a chamada para os faltosos, 
nem solicitação de revisão de prova. 3.6 - Somente fará prova o 
candidato que apresentar documento oficial de identificação com 
foto recente. Os documentos válidos são: Carteira de Identidade 
ou RG (emitida por Secretarias Estaduais de Segurança Pública, 
Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal); Identidade de 
estrangeiro (expedida pelo Ministério das Relações Exteriores); 
Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por  
Lei tenham validade como documento de identidade; Carteira de 
trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte 
e a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.  Não serão aceitos como 
documentos de identidade protocolos, Certidão de Nascimento, 
Certidão de Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503/97, Carteira de 
Estudante, crachás e identidade funcional de natureza privada, 
nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, 
ou ainda, cópia de documentos, mesmo que autenticadas. O 
boletim de ocorrência não substitui o documento. A prova será feita 
obrigatoriamente com caneta esferográfica com corpo transparente. 
3.7 - A validade do presente concurso é apenas para matrícula no 
ano letivo de 2021.1º semestre.  
4. DA CLASSIFICAÇÃO. 
4.1 Classificação para o processo das vagas com a Nota do Enem. 
As vagas serão preenchidas em ordem decrescente de classificação 
para o semestre 2021.2, obedecendo o número de vagas ofertadas.
4.2 Classificação para o processo das vagas com provas online e 
provas presenciais
A Classificação final dos candidatos dar-se-á pela ordem 
decrescente da soma dos pontos obtidos nas provas do Concurso 
Vestibular até o limite das vagas oferecidas. Ainda que aprovado no 
Concurso Vestibular, não terá direito à matrícula o candidato cuja 
classificação ultrapassar o número de vagas oferecidas. 
5. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 Resultado para o processo das vagas com a Nota do Enem
O resultado do aproveitamento do Enem será divulgado através do 
portal do vestibular no ambiente de cada candidato.
5.2 Resultado para o processo das vagas com provas online. O 
resultado será divulgado de imediato e  dará acesso aos aprovados 
ao processo de matrícula.
5.3 Resultado para o processo das vagas com provas presenciais. O 
resultado será divulgado por listagem, até 24h após sua realização, 
na sede da Universidade Nilton Lins.
6. DAS MATRÍCULAS 6.1 - Para a matricula o candidato classificado 
deverá apresentar os seguintes documentos:  a) Certidão de 
nascimento ou casamento; b) Documento de identidade; c) Duas 
fotos 3x4 (recentes); d) Título de eleitor; e) CPF; f) Documento de 
regularidade com as obrigações militares se for do sexo masculino; 
g) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e o 
respectivo histórico escolar; h) Comprovante de residência. 6.2- A 
falta de qualquer um dos documentos mencionados no item 5.2 
impedirá o candidato classificado de efetuar a sua matrícula. 6.3- A 
matrícula será realizada segundo o seguinte calendário:  Matrícula: 
até 48h após a divulgação da lista dos aprovados. 6.4- Perderá o 
direito à matrícula o candidato classificado que não comparecer 
nos dias e horários previstos para a realização da mesma. O(a) 
candidato(a) responsabilizar-se-á pela entrega dos documentos 
comprobatórios dos requisitos exigidos na matrícula por ocasião 
do início das aulas.
7. DA RECLASSIFICAÇÃO – A relação de reclassificação será 
divulgada 24 horas após o final da matrícula, somente nos quadros 
de aviso da Instituição. 
8. FUNCIONAMENTO DOS CURSOS E DISPOSIÇÕES GERAIS - 
8.1 - Os cursos funcionarão no Campus do Parque das Laranjeiras 
na sede da Universidade Nilton Lins, localizada à Av. Profº Nilton 
Lins, 3259, na Unidade  do Japiim, localizada na Av. Santa Cruz 
Machado, 700, Japiim, e na Unidade Shopping Cidade Leste, na 
Av. Autaz Mirim, 288 - Tancredo Neves, Manaus - AM. 8.2 – A 
Universidade Nilton Lins está credenciada no Programa de Crédito 
Educativo-(FIES) do MEC e Bolsa Universidade (Prefeitura de 
Manaus). 8.3- Pessoas com deficiência ou com outra condição 
que exija recurso específicos para realizar a prova,  devem entrar 
em contato prévio com a Comissão Organizadora do Vestibular, 
entregando com cinco dias de antecedência da prova, no local da 
inscrição, o laudo médico, original ou cópia autenticada, que ateste 
o enquadramento às tipologias das deficiências. A Comissão do 
Vestibular nomeará uma equipe de especialistas para análise do 
laudo, homologação da inscrição e verificação da necessidade de 
apoio para realização da prova. Considerando a natureza do curso 
e a exigência de condições específicas para superar a deficiência 
orgânica, o candidato poderá ser submetido a avaliação por equipe 
multiprofissional, antes do dia da prova, que emitirá laudo quanto à 
possibilidade do seu ingresso ao curso, avaliando suas condições e 
funções de estudar as disciplinas de determinado curso. A Instituição 
se reserva o direito de negar a inscrição caso essa equipe entenda 
haver impossibilidade teórica e prática de acompanhamento do 
curso. O candidato será informado, por correio eletrônico, sobre 
o deferimento ou não de sua solicitação. O candidato que não 
apresentar o laudo médico, ou ainda que tiver sua solicitação 
indeferida pela Comissão Organizadora do Vestibular, deverá 
realizar as provas nas mesmas condições dos demais candidatos. 
Não serão aceitos laudos posteriores. Para mais informações, o 
candidato deverá consultar a Comissão Organizadora do Vestibular. 
A lactante que necessitar amamentar durante a realização da 
prova poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira 
observando os procedimentos constantes a seguir, para adoção 
das providências necessárias: encaminhar sua solicitação até o 
término das inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), 
à Comissão do Vestibular; a criança deverá ser acompanhada de 
adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado 
pela candidata) e permanecer em ambiente reservado designado 
pela Comissão do Vestibular; a lactante deverá apresentar-se, no 
respectivo horário para o qual foi convocada, com o acompanhante 
e a criança; não será disponibilizado, pela Comissão de Vestibular, 
responsável para a guarda da criança, acarretando à candidata 
a impossibilidade de realização da prova; nos horários previstos 
para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 
Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata 
lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de 
quaisquer outras pessoas; não haverá compensação do tempo de 
amamentação em favor da candidata; a Comissão Organizadora do 
Vestibular poderá, a seu critério, realizar as diligências necessárias 
à verificação da veracidade das declarações apresentadas. 8.4 - 
Será eliminado o candidato que usar de meios fraudulentos para 
alcançar inscrição ou matrícula.
9. ORIENTAÇÕES GERAIS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA. 
A Instituição implementa as medidas que garantem todas as 
orientações definidas pela OMS, Ministério da Saúde e FVS, com 
relação às medidas de distanciamento social, de higiene pessoal 
e de sanitização dos ambientes. Todas as salas de aulas e os 
demais ambientes estão demarcados na plena observância do 
distanciamento social e há disponibilidade de álcool em gel em 
diversos pontos da instituição. É obrigatório o uso de máscara 
antes de acessarem os portões de entrada da Universidade Nilton 
Lins e durante toda a permanência na mesma.

GISÉLLE VILELA LINS MARANHÃO
REITORA DA UNIVERSIDADE NILTON LINS

UNIVERSIDADE NILTON LINS

AVISO DE INTERRUPÇÃO Nº 276/2020 
PARA MELHORIAS NA REDE DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Prezados Clientes,
Com o objetivo de oferecer um serviço com cada vez mais 
qualidade no fornecimento de energia elétrica no Estado, 
diariamente, a Amazonas Energia realiza investimentos es-
truturais e serviços de manutenção preventiva na sua rede 
de distribuição. Por isso, algumas vezes, é necessário inter-
romper o fornecimento de energia.  

Dia: 13/10/2020
FLORES – Rua Marrocos com Rua Haiti, Rua Austrália e 
Rua Albânia – Parque das Nações – das 9h às 15h.

Amazonas Energia agradece a compreensão.
Informações pelo telefone 0800-701-3001

COMUNICADO

De Acordo com a Lei Estadual nº 3785/2012
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, torna público 
que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 046/93-18, autoriza a 
operação do Internacional Eduardo Gomes, localizada na Av. Santos Dumont, 
nº 1350, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Tarumã, no município de 
Manaus-AM, para Aeroporto, com validade de 01 ano.

Odone Bizz
Superintendente do Aeroporto Internacional de Manaus

AVISO DE LICENÇA OPERACIONAL 046/93-18


