
 
 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Ano XXIII, Edição 5413  -   R$ 1,00 
 

Poder Executivo 

 

 

 

LEI N. 2.942, DE 24 DE AGOSTO DE 2022 
 

DISPÕE sobre a desafetação e 
autorização para alienação de bem público 
imóvel e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município 
de Manaus, 

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Fica desafetado de finalidade pública o imóvel 
localizado nesta cidade, na Rua Luiz Antony, n. 115, bairro Centro, 
Manaus-AM, que possui área construída de 560,60 m², edificado 
num terreno medindo 7,50 m de frente por 43,00 m de fundos, 
limitando-se por um lado com o prédio sob o atual número 107, de 
propriedade que é ou foi de Soledade Alonso, e por outro lado com o 
prédio sob atual número 127, de propriedade Antônio Sabóia. 

 
Art. 2.º A área desafetada está matriculada no 2.º 

Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Manaus, sob matrícula 
n. 6778, de propriedade do Fundo Único de Previdência do 
Município de Manaus (Manausprev), atualmente Manaus 
Previdência, conforme consta no Processo Administrativo n. 
2021.17848.17917.0.000229. 

 
Art. 3.º A desafetação autoriza a Manaus Previdência, 

autarquia integrante da Administração Indireta do Município de 
Manaus, a alienar o imóvel indicado no art. 1.º desta Lei por 
procedimento licitatório, na modalidade legalmente prevista, e desde 
que cumpridas as disposições inerentes na Lei Federal n. 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

 
Art. 4.º As demais condições para alienação serão 

estabelecidas no respectivo edital. 
 
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 

LEI N. 2.943, DE 24 DE AGOSTO DE 2022 
 

ALTERA a Lei n. 348, de 18 de junho de 
1996, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município 
de Manaus, 

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Fica alterado o item 3 do Anexo Único da Lei n. 
348, de 18 de junho de 1996, que passa a vigorar com a redação a 
seguir especificada: 
 

ORDEM 
UNIDADES 

EDUCACIONAIS 
N. DE SALAS ENDEREÇO INÍCIO 

3 
Escola Municipal 

Francisco Pinheiro 
de Lima 

6 

Rua Capitão 
Albuquerque Lima, n. 
16 – Colônia Santo 

Antônio 

1993 

 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 

 
 

DECRETO Nº 5.375, DE 24 DE AGOSTO DE 2022 
 

INSTITUI a Comissão Permanente de 
Enquadramento e Evolução Funcional dos 
Servidores Públicos Municipais da Área não 
Específica no âmbito da Administração 
Pública Municipal, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.928, de 07 de julho de 2022, 

que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) 
dos servidores públicos efetivos da Área não Específica do Poder 
Executivo Municipal; 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso II, da Lei 
Delegada nº 11, de 31 de julho de 2013, c/c o art. 1º, inciso I, da Lei 
Municipal nº 2.078, de 30 de dezembro de 2015, que prevê, dentre 
outras, como finalidade da SEMAD, coordenar e supervisionar a 
execução da gestão de recursos humanos; 

 
CONSIDERANDO o Despacho nº 019/2022 – ATEC, 

oriundo da Assessoria Técnica da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

  
CONSIDERANDO a necessidade de promover os 

enquadramentos dos servidores públicos municipais da Área não 
Específica e as futuras evoluções funcionais; 

 
CONSIDERANDO o teor no Ofício nº 4.161/2022 – SEMAD, e 

o que consta nos autos do Processo nº 2022.18911.18923.0.016702 (Siged) 
(Volume 1), 

 
DECRETA: 

 
Art.1º Fica instituída, no âmbito da Administração Pública 

Municipal, a Comissão Permanente de Enquadramento e Evolução 
Funcional dos Servidores Públicos Municipais da Área não Específica.  

 

Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput deste 
artigo será vinculada à Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão – SEMAD. 

 
Art. 2º A Comissão instituída por este Decreto, tem como 

objetivo realizar o enquadramento funcional dos servidores públicos 
municipais da área não específica, assim como as suas futuras 
evoluções funcionais. 

 
Art. 3º Compete à Comissão de Enquadramento e 

Evolução Funcional: 
 

I – promover o enquadramento funcional por tempo de 
serviço e o enquadramento por qualificação profissional dos servidores 
públicos municipais efetivos da área não específica, bem como as 
futuras progressões e promoções funcionais; 

 

II – efetuar análise documental e funcional em processos 
administrativos e por meio de análises nos sistemas de informação e de 
cadastro dos servidores da área não específica. 

 

III – emitir pareceres sobre a situação funcional dos 
servidores públicos municipais efetivos da área não específica; 

 

IV – elaborar atos de evolução funcional para publicação; e 
 

V – fixar diretrizes e prazos para melhor otimização dos 
trabalhos da Comissão. 

 
Art. 4º Ficam designados para compor a Comissão 

Permanente de Enquadramento e Evolução Funcional dos Servidores 
Públicos Municipais da Área não Específica, os servidores identificados 
no Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05-08-2022. 
 

Manaus, 24 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

NOME FUNÇÃO 

Cláudia Serique e Silva Presidente 

Alaíne Batista da Silva Membro 

Antônio Laércio Sousa Junior Membro 

Genilson Gomes Alves Membro 

Glória Christiani Aquino Oliveira Membro 

Márcio Paiva Vilhena Membro 

Priscila Aguiar Costa Membro 
 

 
 
 

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2022 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.118, de 01 de 

setembro de 1971, combinado com a Lei Complementar nº 64, de               
18 de maio de 1990;  

 
CONSIDERANDO as Resoluções nº 23.609, de 18 de 

dezembro de 2019, e nº 23.675, de 16 de dezembro de 2021, oriundas 
do Tribunal Superior Eleitoral; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 55/2016 –     
P.PESSOAL/PGM, utilizado como paradigma pela Administração em 
casos análogos; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 221.07.2020 da 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pela 
Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da  
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício Circular                         

nº 043/2022 – SEMAD;  
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.290/2022 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                                                       
nº 2022.18000.18125.0.014100 (Siged) (Volume 1), 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO, pelo período de                 
03 (três) meses, a contar de 02-07-2022, o afastamento, nos termos do 
art. 157 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
da servidora MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO, Pedagogo, 
matrícula nº 079.717-0 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, para concorrer ao pleito 
eletivo de 2022. 

 
II – CONDICIONAR a validade da autorização ora 

concedida à posterior apresentação da documentação exigida na 
legislação vigente, em especial o Registro da Candidatura junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AM. 

 
Manaus, 24 de agosto de 2022. 
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DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2022 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,  

 
CONSIDERANDO o Acórdão nº 437/2022 – TCE da 

Segunda Câmara, exarado pelos Excelentíssimos Senhores 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, reunidos 
em Sessão da Segunda Câmara, decorrente dos autos do Processo                   
nº 16992/2021 – TCE/AM, que determina a exclusão da parcela do 
adicional de 25% (vinte e cinco por cento) concedido a aposentadoria 
por invalidez, a servidora abaixo identificada;  

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico                         

nº 137/2022 – PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA, que recomenda o 
imediato cumprimento da decisão exarada no Acórdão;  

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência;  
 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 958/2022 – 

GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo                  
nº 2022.18911.18923.0.015389 (Siged) (Volume 1),  
 

RESOLVE: 
 

I – ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição  
nº 5.203, páginas 1 e 2 do Diário Oficial do Município de 14-10-2021, 
referente ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) concedido ao ato 
de aposentadoria por invalidez a servidora Mara Rubia Mendes Rebelo;  

 
II – APOSENTAR, por invalidez, a contar de 02-02-2021, 

nos termos do art. 40, Inc. I, da Constituição Federal, combinado com 
art. 28, §§ 1º e 5º da Lei nº 870, de 21-07-2005, a servidora MARA 
RUBIA MENDES REBELO, no cargo de Atendente de Consultório 
Dentário A-16, matrícula nº 083.476-9 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, com os proventos 
mensais de R$ 1.332,00 (um mil, trezentos e trinta e dois reais) 
discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Valor 

Vencimento 
(04/30 avos) 

Lei nº 286, de 23-05-1995 R$ 126,97 

Gratificação de Saúde Lei nº 333, de 19-03-1996 R$ 35,85 

Elevação ao Salário 
Mínimo 

Art. 201, § 2º da Constituição Federal R$ 1.049,18 

Total R$ 1.212,00 

Abono Decreto nº 8.112 de 11-10-2005 R$ 120,00 

Valor Total dos Proventos R$ 1.332,00 

 
Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.690/2022-GSAL 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de Férias. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,            
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            
de 26 de outubro de 2017; 

 
CONSIDERANDO a solicitação da elaboração e 

publicação do ato por intermédio do Ofício nº 1899/2022 – GS/SEMEF, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         
nº 2022.11209.15442.0.059048, resolve 
 

CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JOVAN DE 
SOUZA TAVARES, Gerente de Programação de Pagamentos, 
simbologia DAS-1, matrícula nº 080.171-2 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Diretor de Departamento 
Financeiro e Encargos da Dívida Pública, simbologia DAS-3, integrante 
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, no período 
de 19-08 a 07-09-2022, sem direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular RONI BRAZ 
DA SILVA, afastado em virtude de Férias. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.691/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,                              
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 01 de 
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e do 
Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA, em 
exercício; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da  
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo          
nº 2021.01637.01412.0.007894, resolve 
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CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 16-11-2021, 
pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSE PARTICULAR à servidora LARISSA BENZECRY CUNHA 
OLIVA MELO, ES – Médico Clínico Geral, matrícula nº 130.527-1 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.692/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 34.06.2022 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do  
pleito, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da 
SEMED; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 
do Ofício nº 3837/2022-SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        
nº 2022.18000.19324.0.010531, resolve 
 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 30-05-2022,               
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 15-02-2006 a              
14-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora WALDA VIEIRA DE 
SOUZA, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 067.757 - 4 B, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.693/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 480.07.2022 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        
nº 2022.18000.19324.0.015096, resolve 
 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-07-2022,               
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 07-07-2006 a              
06-07-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CÂNDIDA ANTONIA DE 
SOUZA PIEDADE, Professor Nível Médio, matrícula nº 063.664- 9 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.694/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 104.07.2022 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do  
pleito, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da 
SEMED; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da  
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        
nº 2022.18000.19332.0.013200, resolve 
 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-07-2022,               
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 21-06-2001 a              
20-06-2011, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA CELY MARINHO 
LABORDA, Professor Nível Médio, matrícula nº 063.664- 9 A, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.695/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 094.08.2022 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        
nº 2022.18000.19336.0.014333, resolve 
 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-08-2022,               
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 23-06-2005 a              
22-06-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ALZENICE LOPES DE 
MERELES, Professor Nível Médio, matrícula nº 081.673-6 B, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.696/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  

01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
 
 

 
 

DOM | Edição 5413 | Página 6 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no 
despacho da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e 
da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 093.08.2022 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da  
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        
nº 2022.18000.19336.0.014332, resolve 
 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-08-2022,               
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 16-04-1996 a              
15-04-2006, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ALZENICE LOPES DE 
MERELES, Professor Nível Médio, matrícula nº 081.673-6 A, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.697/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 095.08.2022 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        
nº 2022.18000.19320.0.007388, resolve 
 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-07-2022,               
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 16-02-2005 a              
15-02-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora LORENA GRANA DE 
ASSIS GADELHA, Professor Nível Médio, matrícula nº 093.669-3 C, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.698/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 045.08.2022 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        
nº 2022.18000.19320.0.014401, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 04-08-2022,               

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 11-06-2006 a              
10-06-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SUZANA GOMES 
CORDOVIL, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 083.135-2 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.699/2022-GSAL 
 

SUSPENDE EFEITOS de Portaria por 
Delegação na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,                
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 
elaboração e publicação por meio do Ofício nº 3510/2022 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo               
nº 2022.18000.18125.0.009741, resolve 
 

CONSIDERAR SUSPENSOS, no período de                                      
15-03 a 13-05-2022, os efeitos da Portaria por Delegação                                 
nº 26.951/2022-GSAL, Edição 5364 do DOM de 14-06-2022, que 
concedeu LICENÇA-PRÊMIO à servidora JOSIANE DE ARAUJO 
MATOS, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 070.162-9 B, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED, em virtude de Licença Médica. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.700/2022-GSAL 
 

SUSPENDE EFEITOS de Portaria por 
Delegação na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,                
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 
elaboração e publicação por meio do Ofício nº 3448/2022 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo               
nº 2022.18000.18125.0.006654, resolve 
 

CONSIDERAR SUSPENSOS, no período de                                      
30-03 a 28-06-2022, os efeitos da Portaria por Delegação                                 
nº 26.658/2022-GSAL, Edição 5352 do DOM de 27-05-2022, que 
concedeu LICENÇA-PRÊMIO ao servidor HELIVAN PINHEIRO 
DANTAS, Pedagogo, matrícula nº 114.592-2 A, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, em 
virtude de Licença Médica. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.701/2022-GSAL 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,                 
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 402.06.2022 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido na 
integralidade pelo Subsecretário de Administração e Finanças da 
SEMED; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 
do Ofício nº 3813/2022 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO a Portaria por Delegação                                 
nº 22.992/2021, publicada na Edição 5129 do DOM de 29-06-2021; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2022.18000.18125.0.008090, resolve 
 

CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 26-04-2022, os 
efeitos da Portaria por Delegação nº 26.948/2022-GSAL, Edição 5364 do 
DOM de 14-06-2018, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSE PARTICULAR à servidora MARINALVA NOGUEIRA DOS 
SANTOS, Professor Nível Médio, matrícula nº 106.311-1 A, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.702/2022-GSAL 
 

TORNA SEM EFEITO Portaria por 
Delegação na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,                              
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 
elaboração e publicação do ato por meio de Oficio nº 4493/2022 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         
nº 2022.18000.18125.0.010366 (Apenso Processo                                               
nº 2022.18000.18125.0.011329 , resolve 
 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação               
nº 27.846/2022, publicada na Edição 5389 do DOM de 21-07-2022, que 
exonerou a servidora ELY NAYRA LOPES DA SILVA, Professor Nível 
Superior, matrícula nº 136.366-2 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.703/2022-GSAL 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,                 
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 
 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 507.07.2022 – 
ASSJUR/SEMED, que opina deferimento do pedido, acolhido na 
integralidade pela Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 7644/2022-SEMED/GS, subscrito pela Secretária 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2022.18000.18125.0.015734, resolve 
 

CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de               
16-04-2022, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, ao servidor MANOEL SARMENTO LIMA NETO 
do cargo de Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula 
nº 121.647-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
 
 

 
 

DOM | Edição 5413 | Página 9 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.704/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão de 
Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, que 
considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo cumprimento do 
estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2279/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6590/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014071, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
23-04-2022, a servidora ENEIDA VERAS DE SOUZA DA MOTA, 
matrícula nº 124.847-2 B, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.705/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1548/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6619/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013556, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
27-12-2021, a servidora GREYCE DOS SANTOS RODRIGUES, 
matrícula nº 078.314-5 D, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.706/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2499/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6611/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013702, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
14-01-2022, a servidora KARLA DANIELLE OLAVO RODRIGUES, 
matrícula nº 114.794-3 B, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.707/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2322/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6612/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014176, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
16-04-2022, a servidora FRANCINETH DO NASCIMENTO SOMBRA 
RIKER, matrícula nº 134.371-8 A, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.708/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1582/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6591/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013786, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
17-08-2021, a servidora JANE SANY MACIEL GRAÇA, matrícula          
nº 124.247-4 B, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.709/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1545/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6616/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013379, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
03-08-2021, a servidora GRACINETE ALMEIDA CARDOSO, matrícula 
nº 133.333-0 A, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
 
 

 
 

DOM | Edição 5413 | Página 12 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.710/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão de 
Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, que 
considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo cumprimento do 
estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2761/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6683/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013850, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
31-01-2022, a servidora RAIMUNDA ALMEIDA DO NASCIMENTO 
SALES, matrícula nº 100.204-0 B, nomeada para provimento do cargo 
de Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.711/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2273/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6682/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014061, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
22-04-2022, a servidora ELKE PEREIRA DO NASCIMENTO, matrícula 
nº 104.061-8 B, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.712/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1551/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6672/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013558, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
26-12-2021, a servidora HELENA MARIA OLIVEIRA CRUZ, matrícula    
nº 105.325-6 B, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.713/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2670/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6785/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014507, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
20-03-2022, a servidora MARIA RAIMUNDA MELLO BARAUNA, 
matrícula nº 124.712-3 B, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.714/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei  nº 
1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2277/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6668/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014068, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
08-04-2022, a servidora EMANUELLE COSTA DA SILVA CHAGAS, 
matrícula nº 133.455-7 B nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.715/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei  nº 
1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2559/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6680/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014115, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
04-01-2022, a servidora LIANA FABIOLA DE JESUS, matrícula                  
nº 132.229-0 C, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.716/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei  nº 
1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2323/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6730/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014179, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
16-04-2022, a servidora FRANCINETH DO NASCIMENTO SOMBRA 
RIKER, matrícula nº 134.371-8 B, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.717/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei  nº 
1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2803/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6679/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014200, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
11-02-2022, a servidora ROSIANE MAIA SENA, matrícula                                      
nº 110.532-9 B, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.718/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei  nº 
1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2349/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores efetivos 
da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no serviço público 
da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6692/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014270, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
26-04-2022, a servidora GILMARA CALVARIO DE SOUZA, matrícula             
nº 134.389-0 A, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.719/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei nº 
1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2705/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 6678/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014359, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
17-04-2022, o servidor MICHEL DOUGLAS MACEDO MIRANDA, 
matrícula nº 134.373-4 A., nomeado para provimento no cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 424/2022-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere 
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, I, da Lei n.º 

2.322/2018, c/c o art. 1º, I, e § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado 
pelo Decreto nº 2.802/2014; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n.º 2709/2021-

GS/SEMEF, de 28-12-2021, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação; 
 

CONSIDERANDO os elementos do Parecer nº 127/2022 – 
ASTEC/SEMASC, de 05-04-2022, que opina favoravelmente pela 
prorrogação da cessão do servidor; 

 
CONSIDERANDO a deliberação oriunda da Secretaria 

Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, nos 
termos do Ofício nº 2.208/2022 – GS/SEMASC, de 22-07-2022; 

 
CONSIDERANDO as orientações da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, mediante 
Despacho de 23-08-2022; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do 

Processo SIGED nº 2022.29000.29078.0.000311 (vol. I), 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar de 1º-02-2022, com ônus para o órgão de destino, a cessão 
do servidor THIAGO SARUBI RODRIGUES GUIMARÃES, Técnico 
Municipal, matrícula 118.527-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – 
SEMASC para a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, movimentação funcional 
inicialmente autorizada na forma da Portaria nº 043/2021-SEMAD, publicada 
no Diário Oficial do Município – DOM Edição nº 5.040, de 23-02-2021. 
 

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

Manaus, 23 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

AVISO DE PENALIDADE 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, em estrita atuação ao que disciplina a Seção 
VI – Da Decisão, parágrafos 1º e 2º, do art. 19, da Lei Municipal nº 2.442, de 
28 de maio de 2019, c/c o art. 2º da Lei Municipal nº 2.757, de 12-07-2021, e 
no uso de suas atribuições legais, e considerando o teor do Processo 
Administrativo nº 2019.11209.11210.0.054337 – SEMEF, do Processo nº 
2022.02287.02328.0.009194 – PGM, bem como da Ação Declaratória de 
Nulidade nº 0660819-62.2020.8.04.0001 – TJAM, a qual transitou em julgado 
em 30-06-2022, torna público o restabelecimento da aplicação à empresa 
HOLMES TRANSPORTADORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.491.689/0001-18, da pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, restando O 
CUMPRIMENTO DA PENALIDADE NO TOTAL DE 1 (UM) ANO E 211 
(DUZENTOS E ONZE DIAS). 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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Manaus, 24 de agosto de 2022 

 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022 – CML/PM 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0056/2022 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD 

 
No dia 18 de agosto de 2022, no Órgão Gerenciador, 

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para eventual fornecimento de vestuário (chapéu, 
camiseta, macacão e outros) para atender aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, 
participantes do Registro de Preços, resultante(s) do Pregão Eletrônico 
nº 091/2022 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações constantes do Processo Administrativo nº 
010003.16330163900000405/2021 – SEMAD, assim como os termos 
da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição. 

As unidades participantes e as condições a serem 
praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido 
Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento 
Convocatório. 

As contratações oriundas da Ata serão processadas de 
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes. 

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na 
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local(is) 
de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 
meses, a partir da data de publicação desta. 
 

Item Unid Qtd Descrição Marca 
Valor 
R$ 

Fornecedor 

1 unidade 6.610 

(ID-501486) CHAPÉU, Material: brim 100% 
algodão, Gramatura: 190g/m², variação de 
+30g/m², Aba: total, Cor: verde pantone 15-
5534TPX, Características: bordado na parte 
frontal, com proteção para pescoço e ombro 
removível por velcro, Tamanho: único, 
Personalização: a ser definida. 

MARIS 28,95 
C.C.R DE 

OLIVEIRA - 
EPP 

2 unidade 34.580 

(ID-502757) CAMISETA, Material(is): meia 
malha, fio 30.1, penteado, 100% algodão, 
Gramatura: 160g/m², variação de +5g/m², Cor: a 
ser definida, Personalização: a ser definida, 
Tamanho(s): PP, P, M, G, GG, EG, EGG, 
Característica(s) Adicional(is): gola redonda, 
manga curta, com estampa em serigrafia no 
peito, costas e mangas, resistente ao uso e 
lavagens. 

PERSONAL 
LTDA 

24,99 
PERSONAL 
LTDA EPP 

3 unidade 5.795 

(ID-509418) MACACÃO, Apresentação: mangas 
longas destacáveis por zíper invisível entre o 
antebraço e o braço, punhos com acabamento 
corte reto e lingueta regulável por velcro, gola 
padre, transpassada, regulável por velcro, 02 
bolsos frontais acima da cintura com fechamento 
por zíper, 02 bolsos frontais, tipo faca, abaixo da 
cintura, 02 bolsos laterais na altura das coxas, 
medindo 15cm x 08cm (A x L) com fechamento 
por zíper, 01 bolso frontal na altura da coxa 
esquerda medindo 18cm x 05cm (A x L) com 
fechamento por botão de pressão, 02 bolsos 
laterais na altura dos tornozelos medindo 18cm x 
18cm (A x L), com fechamento por zíper, 01 bolso 
sobreposto na parte superior da manga esquerda 
medindo 15cm x 14cm (A x L) com porta canetas, 
ombreiras de proteção acolchoadas e com 
costura tipo matelassê, joelheiras no formato oval 
acolchoadas e com costura tipo matelassê, cinto 
com elástico nas costas e ajuste por velcro na 
cintura, porta rádio na altura da clavícula na linha 
do ombro direito, faixas nas laterais do macacão 
e nos antebraços na cor laranja pantone 17-
1462TPX e vermelha pantone 18-1550TPX, 
fechamento frontal por zíper grosso com lingueta, 
tarja de identificação bordada com a função do 
usuário medindo 05cm x 26cm (A x L) fixada por 
velcro na parte superior das costas, faixa refletiva 
na cor prata com 05cm de largura nas costas, na 
cintura, nos braços e nas pernas, com estampa 
bordada no peito esquerdo medindo 9cm x 6cm 
(A x L), no braço direito medindo 11cm x 8cm (A x 
L) e nas costas medindo 26cm x 15cm (A x L), 
Tecido: sarja pré-encolhida, Composição: 67% 
poliéster e 33% algodão, Gramatura: 260 g/m², 
Cor(es): azul marinho, pantone 19-4023TPX, 
Personalização: a ser definida, Tamanho(s): PP, 
P, M, G, GG, XG, EXG e XL, Característica(s) 
Adicional(is): resistente ao uso e lavagens, 
medidas com variação aceitável de ±10%. 

SM 249,95 

V M 
ALUGUEIS 

DE 
IMOVEIS 

PROPRIOS 
LTDA 

4 unidade 2.125 

(ID-509420) JAQUETA, Apresentação: mangas 
longas destacáveis por zíper invisível entre o 
antebraço e o braço, punhos com acabamento 
corte reto e lingueta regulável por velcro, gola 
padre, transpassada, regulável por velcro, 02 
bolsos frontais acima da cintura com fechamento 
por zíper, 01 bolso sobreposto na parte superior 
da manga esquerda medindo 15cm x 14cm (A x 
L) com porta canetas, ombreiras de proteção 
acolchoadas e com costura tipo matelassê, porta 
rádio na altura da clavícula na linha do ombro 
direito, faixas nas laterais e nos antebraços na cor 
laranja pantone 17-1462TPX e vermelha pantone 
18-1550TPX, fechamento frontal por zíper grosso 
com lingueta, tarja de identificação bordada com 
a função do usuário medindo 5cm x 26cm (A x L) 
fixada por velcro na parte superior das costas, 
faixa refletiva na cor prata com 05cm de largura 
nas costas, na cintura, nos braços, com estampa 
bordada no peito esquerdo medindo 9cm x 6cm 
(A x L), no braço direito medindo 11cm x 8cm (A x 
L) e nas costas medindo 26cm x 15cm (A x L), 
Tecido: sarja pré-encolhida, Composição: 67% 
poliéster e 33% algodão, Gramatura: 260 g/m², 
Cor(es): azul marinho, pantone 19-4023TPX, 
Personalização: a ser definida, Tamanho(s): PP, 
P, M, G, GG, XG, EXG e XL, Característica(s) 
Adicional(is): resistente ao uso e lavagens, 
medidas com variação aceitável de ±10%. 

MARIS 180,00 
C.C.R DE 

OLIVEIRA - 
EPP 

5 unidade 10.680 

(ID–509973) CAMISA POLO, Material(is): malha 
50% algodão e 50% poliéster, Gramatura: 
190g/m², Cor(es): vermelha, pantone 18-
1550TPX ou similar, Personalização: a ser 
definida, Tamanho(s): PP, P, M, G, GG, EG e 
EXG, Característica(s) Adicional(is): manga curta, 
bolso aberto no peito esquerdo, com bordado na 
manga direita e no bolso, resistente ao uso e 
lavagens. 

MARIS 35,98 
C.C.R DE 

OLIVEIRA - 
EPP 

6 unidade 20.960 

(ID–509974) CAMISA, Material(is): meia malha, 
fio 30.1, 100% algodão, Gramatura: 160g/m², 
variação aceitável de ±10%, Cor(es): branca, 
pantone 11-4800TPX ou similar, Personalização: 
a ser definida, Tamanho(s): PP, P, M, G, GG, EG 
e EXG, Característica(s) Adicional(is): gola 
redonda, manga curta, bordado no peito 
esquerdo e na manga direita, resistente ao uso e 
lavagens. 

MARIS 22,00 
C.C.R DE 

OLIVEIRA - 
EPP 

7 unidade 3.150 

(ID-509976) CALÇA PROFISSIONAL, Modelo: 
masculino, Apresentação: cós com elástico na 
parte de trás, com largura de 5cm, fechamento 
por zíper e botão de pressão, 02 bolsos para 
descanso de mão com corte tipo faca, 02 bolsos 
retangulares na altura das coxas com fechamento 
em zíper medindo 15cm x 8cm (A x L), 01 bolso 
na perna esquerda na altura da coxa com 
fechamento por botão de pressão medindo 18cm 
x 5cm (A x L), 02 bolsos na altura do tornozelo na 
parte lateral externa com fechamento por zíper 
medindo 18cm x 18cm (A x L), joelheiras no 
formato oval acolchoadas e com costura tipo 
matelassê, faixas na cor laranja, pantone 17-
1462TPX e na cor vermelha, pantone 18-
1550TPX, lado a lado nas laterais de toda a 
calça, faixa refletiva de 5cm na circunferência 
acima do joelho na cor prata, Tecido: terbrim pré-
encolhido tipo sarja 2/1, Composição: 67% fibra 
de poliéster e 33% fibra de algodão, Gramatura: 
230g/m², Cor(es): azul marinho, pantone 19-
4023TPX ou similar, Personalização: a ser 
definida, Tamanho(s): 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, Característica(s) Adicional(is): 
costura dupla com linha de paraquedas, 
resistente ao uso e lavagens, medidas com 
variação aceitável de ±10%. 

MARIS 105,00 
C.C.R DE 

OLIVEIRA - 
EPP 

 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 029/2022, celebrado em 4 
de julho de 2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA e HELTH TECH MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 
3. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e calibragem com emissão de laudo e 
com reposição de peças dos equipamentos médico-hospitalares do 
Programa SAMU 192 Manaus da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA, de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 065/2022 – CML/PM. 
4. VALOR: R$ R$ 2.106.255,96 (dois milhões, cento e seis mil, duzentos 
cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2022NE03162, 
datado de 1/7/2022, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 
10.302.0097.2196.0000 16000000 33903917, no valor de R$ 553.952,03 
(quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e 
três centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado 
posteriormente. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) 
meses, contados a partir do dia da assinatura do contrato. 
 

Manaus, 4 de julho de 2022. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ATO: Portaria nº 344/2022-GCONT/SEMSA do Termo de Contrato nº 
020/2022, que entre si celebram o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa SEVEN 
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP, publicado no DOM, Edição 
5363, de 13 de junho de 2022, página 22. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

BERLAMINO LINO DA CUNHA 108.531-0A 

 
LEIA-SE: 
 

BELARMINO LINO FERNANDES FILHO 108.531-0A 

 
Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 142/2022 
 
PROCESSO: 2016.15848.15872.0.001832 
INTERESSADO: ANTONIA VIRGINIA SOUZA DOS SANTOS 
ASSUNTO: Auto de Infração nº 001124/2020 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/ 
ASJUR/Nº 145/2022, que passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) Mantenho o Auto de Infração nº 001124/2020, com multa estipulada 
de 51 (cinquenta e uma) UFMs; 
c) Determino à DCA para que proceda à notificação do Autuado para 
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias 
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias 
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei 
nº. 605/2001, caso não comprovado o recolhimento da multa, após as 
devidas tratativas administrativas, os autos serem encaminhados à 
Procuradoria-Geral do Município - PGM para inscrição do débito na 
dívida ativa e promoção da cobrança executiva. 
 

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

Manaus, 23 de agosto de 2022. 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 143/2022 
 
PROCESSO: 2014/15848/15872/00728 
INTERESSADO: MAYK CATERINE DE SOUZA 
ASSUNTO: AUTO DE INTERDIÇÃO Nº 002776/2014 E AUTO DE 
APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 000952/2014 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/ 
ASJUR/Nº 173/2022, que passam a fazer parte integrante desta 
Decisão, independente de transcrição; 
b) Cancelo o Auto de Interdição n° 002776/2014 em função do objeto 
da decisão se tornar impossível; 
c) Mantenho o Auto de Apreensão e Depósito n° 000952/2014; 
d) Determino à DCA para que proceda à notificação do Autuado para 
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias 
para apresentação de recurso ao COMDEMA 
 

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

Manaus, 23 de agosto de 2022. 

 
 

 
DECISÃO/SEMMAS N° 144/2022 

 
PROCESSO: 2022.15848.15868.0.000454 
INTERESSADO: PATRIMÔNIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
ASSUNTO: Auto de Infração nº 001337/2022 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/ 
ASJUR/Nº 146/2022, que passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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b) Mantenho o Auto de Infração nº 001337/2022, com multa estipulada 
de 100 (cem) UFMs; 
c) Determino à DCA para que proceda à notificação do Autuado para 
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias 
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias 
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei 
nº. 605/2001, caso não comprovado o recolhimento da multa, após as 
devidas tratativas administrativas, os autos serem encaminhados à 
Procuradoria-Geral do Município - PGM para inscrição do débito na 
dívida ativa e promoção da cobrança executiva. 
 

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

Manaus, 23 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 145/2022 
 
PROCESSO: 2015.15848.15872.0.000327 
INTERESSADO: AUTO POSTO CAMILA LTDA 
ASSUNTO: Auto de Interdição nº 00461 e Auto de Infração nº 003289 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/ 
ASJUR/Nº 136/2022, que passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) Declaro a prescrição do Auto de Interdição nº 00461 e do Auto de 
Infração nº 003289 e o consequente arquivamento do processo; 
c) Determino a DCA que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão e, ato contínuo, proceda nova fiscalização a 
fim de identificar se persiste o motivo dos atos administrativos adotados, 
aplicando-se conforme necessidade, novos atos administrativos. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 23 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 146/2022 
 
PROCESSO:  2018.15848.15872.0.000458 
INTERESSADO:  GARGALO SPORT BEER - R. MARINHO CHA - ME 
ASSUNTO: AUTO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 000043/2018 E 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000819/2018 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/ 
ASJUR/Nº 399/2018 e do PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº 388/2019, 
com base nas informações de ratificação contidas no 
DESPACHO/SEMMAS/ASJUR Nº 182/2022, que passam a fazer parte 
integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Cancelo a Decisão nº 13/2019; 
c) Mantenho o Auto de Apreensão e Depósito n° 000043/2018; 
d) Mantenho o Auto de Infração nº 000819/2018, com multa estipulada 
de 251 (duzentas e cinquenta e uma) UFM’s; 
e) Determino à DCA para que proceda à notificação do Autuado para 
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias 
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias 
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei 
nº. 605/2001, caso não comprovado o recolhimento da multa, após as 
devidas tratativas administrativas, os autos serão encaminhados à 
Procuradoria-Geral do Município - PGM para inscrição do débito na 
dívida ativa e promoção da cobrança executiva. 

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

Manaus, 23 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 147/2022 
 
PROCESSO: 2019.15848.15868.0.001445 
INTERESSADO:  CIDADE COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO E 
TRANSPORTE LTDA 
ASSUNTO: Auto de Infração nº 001069/19 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/ 
ASJUR/Nº 154/2022, que passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) Mantenho o Auto de Infração nº 001069/19, com multa estipulada 
de 251 (duzentas e cinquenta e uma) UFMs; 
c) Determino à DCA para que proceda à notificação do Autuado para 
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias 
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias 
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei 
nº. 605/2001, caso não comprovado o recolhimento da multa, após as 
devidas tratativas administrativas, os autos serem encaminhados à 
Procuradoria-Geral do Município - PGM para inscrição do débito na 
dívida ativa e promoção da cobrança executiva. 
 

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

Manaus, 23 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 148/2022 
 
PROCESSO: 2020.15848.15868.0.000762 
INTERESSADO:  MANOA HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 
ASSUNTO: Auto de Infração nº 001975/2020 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/ 
ASJUR/Nº 43/2022, que passa a fazer parte integrante desta Decisão, 
independente de transcrição; 
b) Mantenho o Auto de Infração nº 001975/2020, com multa estipulada 
de 100 (cem) UFMs; 
c) Determino à DCA para que proceda à notificação do Autuado para 
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias 
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias 
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei 
nº. 605/2001, caso não comprovado o recolhimento da multa, após as 
devidas tratativas administrativas, os autos serem encaminhados à 
Procuradoria-Geral do Município - PGM para inscrição do débito na 
dívida ativa e promoção da cobrança executiva. 
 

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

Manaus, 23 de agosto de 2022. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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CLARO S.A torna público que recebeu da SEMMAS a LMO de  
nº 080/2022 sob o processo n° 2022.15848.15875.0.000424, que 
autoriza a atividade Serviço de Telecomunicação, com a finalidade de 
Estação Rádio Base – AMMNSQ9. Com validade de 36 meses, sito na 
Rua Irmã Dulce, nº 20, Colônia Terra Nova – Manaus/AM. 
 
 
 
 
 
WALDEMIR JOSÉ DA SILVA torna público que recebeu da SEMMAS, a 
LMO nº 0442018-2 sob o processo nº 2017.15848.15875.0.001528, que 
autoriza a atividade Serviço, com a finalidade de Funcionamento do 
Sistema Sonoro de Veículo VW/KOMBI, cor BRANCA, Placa OAH 2469, 
para realização de “PROPAGANDA VOLANTE”, com validade de 12 
meses, com atuação na área urbana de Manaus/AM.  
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL 
DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 112/2022 – GRH/GS/SEMULSP 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o artigo 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº. 074/2022 – 

GS/SEMULSP, publicada no DOM nº. 5382, de 12/07/2022, que designa 
membros para comporem Comissão de Sindicância Administrativa; 
 

RESOLVE: 
 

SUBSTITUIR a servidora FABIOLA CAMPELO 
SPINELLIS matrícula 080.024-4 B, pela servidora LOUISE JAQUELINE 
PESSOA SIMÕES, matrícula 118.356-7 A, para composição da 
Comissão de Sindicância Administrativa da SEMULSP, destinada a 
apurar os fatos relatados na Comunicação Interna nº 082/2022 – 
DECEM, DE 07/07/2022. As demais disposições da Portaria nº. 
074/2022 – GS/SEMULSP permanecem inalteradas. 
 

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

Manaus, 22 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 186 / 2022 - SEMINF/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 
uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os termos do Despacho do Senhor 

Assessor Jurídico-Chefe exarado no documento 2022.20000.20015.9.029627, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa, 
composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos 
narrados no documento acima identificado. 
 
1. Luiz Gonzaga Aires Alves, Presidente; 
 

2. Astrogilda Souza Farias, Membro; 
 

3. Marlene de Moura Brandão, Membro. 
 

II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a 
Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este 
prorrogável até ao máximo de 15 (quinze) dias. 
 

III - Esta portaria opera efeitos a contar da data de sua 
publicação. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 
 

Manaus, 22 de agosto de  2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 187 / 2022 - SEMINF / GS 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE  GESTÃO E 
PLANEJAMENTO ,  no uso  das prerrogativas que lhe outorga o inciso II 
do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO o pedido de dispensa formalizado pelo 

servidor Nedi Alves de Sena, 
 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “d” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado,  
o prestador de serviço temporário abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 

069.781-8C NEDI ALVES DE SENA 01.09.2022 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, Manaus, 22 de  agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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PORTARIA Nº 188 / 2022 - SEMINF / GS 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE  GESTÃO E 
PLANEJAMENTO ,  no uso  das prerrogativas que lhe outorga o inciso II 
do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO o pedido de dispensa formalizado pelo 

servidor Francisco Roberto da Silva, 
 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “d” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado,  
o prestador de serviço temporário abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 

072.630-3C FRANCISCO ROBERTO DA SILVA 01.09.2022 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, Manaus, 22 de  agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 189 / 2022 - SEMINF / GS 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE  GESTÃO E 
PLANEJAMENTO ,  no uso  das prerrogativas que lhe outorga o inciso II 
do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO o pedido de dispensa formalizado pelo 

servidor Anastácio Neres de Jesus, 
 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “d” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado,  
o prestador de serviço temporário abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 

072.633-8C ANASTACIO NERES DE JESUS 01.09.2022 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, Manaus, 22 de  agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORTARIA Nº 190 / 2022 - SEMINF / GS 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE  GESTÃO E 
PLANEJAMENTO ,  no uso  das prerrogativas que lhe outorga o inciso II 
do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO o pedido de dispensa formalizado pelo 

servidor Manoel José Maciel Martins, 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “d” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado,  
o prestador de serviço temporário abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 

087.337-3B MANOEL JOSÉ MACIEL MARTINS 01.09.2022 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, Manaus, 22 de  agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 191 / 2022 - SEMINF / GS 

 
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE  GESTÃO E 

PLANEJAMENTO ,  no uso  das prerrogativas que lhe outorga o inciso II 
do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO o pedido de dispensa formalizado pelo 

servidor Kleuton Juvinape Teixeira, 
 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “d” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado,  
o prestador de serviço temporário abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 

134.783-8A KLEUTON JUVINAPE TEIXEIRA 01.09.2022 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, Manaus, 22 de  agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor ANASTACIO NERES DE 
JESUS,  Auxiliar de Serviços Municipais/RDA, Matrícula nº 072.633-8C. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme requerimento 
solicitando o seu desligamento do quadro de pessoal da Secretaria. 
4. VIGÊNCIA: a contar de 01.09.2022. 
 

Manaus, 22  de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor FRANCISCO 
ROBERTO DA SILVA,  Auxiliar de Serviços Municipais/RDA, Matrícula 
nº 072.630-3C. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme requerimento 
solicitando o seu desligamento do quadro de pessoal da Secretaria. 
4. VIGÊNCIA: a contar de 01.09.2022. 
 

Manaus, 22  de agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor KLEUTON 
JUVINAPE TEIXEIRA, Auxiliar de Serviços Municipais/SERVENTE/RDA, 
Matrícula nº 134.483-8A. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme requerimento 
solicitando o seu desligamento do quadro de pessoal da Secretaria. 
4. VIGÊNCIA: a contar de 01.09.2022. 
 

Manaus, 22  de agosto de 2022. 

 
 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor MANOEL 
JOSÉ MACIEL MARTINS, Auxiliar de Serviços Municipais/RDA, 
Matrícula nº 087.337-3B. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme requerimento 
solicitando o seu desligamento do quadro de pessoal da Secretaria. 
4. VIGÊNCIA: a contar de 01.09.2022. 
 

Manaus, 22  de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor NEDI ALVES 
DE SENA,  Auxiliar de Serviços Municipais/RDA, Matrícula nº 069.781-8C. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme requerimento 
solicitando o seu desligamento do quadro de pessoal da Secretaria. 
4. VIGÊNCIA: a contar de 01.09.2022. 
 

Manaus, 22  de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 001/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
DEBORA FRAGATA DA SILVA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo 
2022.23000.23037.0.016931 . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de  
forma onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria 
“BARRACA DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura 
de tenda e equipamentos culinários para preparo e comercialização de 
comidas, nos termos estabelecidos nos autos e na proposta 
apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 001/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 3.505,00 (Três mil 
quinhentos e cinco reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 002/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor (A)  YAM 
FREDERIC PORTO DO NASCIMENTO. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamada 
Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da Comissão 
de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  Despacho de 
homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, Parecer Jurídico 
n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 e pelas demais 
cláusulas e condições seguintes, nos termos e justificativas conforme o 
Processo Administrativo nº 2022.23000.23037.0.016982. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissçao de uso, destina-
se, exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “NOVOS 
CHEFS”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA:  Pela presente Permissão de 
Uso nº 002/2022  e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.500,00 (Dois mil e 
quinhentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento Público nº 006/2019, publicado no DOM 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº 5375 de 01.07.2022 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 003/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a empresa VJ 
RESTAURANTE LTDA - ME. 

3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da Comissão 
de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  Despacho de 
homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, Parecer Jurídico 
n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 e pelas demais 
cláusulas e condições seguintes, nos termos e justificativas conforme o 
Processo Administrativo nº 2022.23000.23037.0.016999. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 003/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.503,00 (Dois mil 
quinhentos e três reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº 5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 004/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a EMPRESA GLACIAL 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da Comissão 
de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  Despacho de 
homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, Parecer Jurídico 
n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 e pelas demais 
cláusulas e condições seguintes, nos termos e justificativas conforme o 
Processo Administrativo 2022.23000.23037.0.016996 . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 004/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.500,00 (Dois mil  e 
quinhentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamada Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 005/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
TATIANE PEREIRA BRAGA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da Comissão 
de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  Despacho de 
homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, Parecer Jurídico 
n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 e pelas demais 
cláusulas e condições seguintes, nos termos e justificativas conforme o 
Processo Administrativo nº 2022.23000.23037.0.016981. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 005/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.401,00 (Dois mil 
quatrocentos e um reais), pelos serviços indicados pela 
MANAUSCULT, conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom 
nº 5369 de 23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 006/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) LETÍCIA 
MARGARETH FARIAS VIANA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo Administrativo 
2022.23000.23037.0.016994. . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 
TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 006/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.050,00 (Dois mil e 
cinquenta reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamada Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 007/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
LUCIANA DE SOUZA MACHADO. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo 
2022.23000.23037.0.017003 . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 
TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 007/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo II- 
Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de Chamada 
Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 008/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a  EMPRESA DOUGLAS 
LIRA DE MENEZES -ME. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.017008 . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 
TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 008/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.500,00 (Dois mil 
quinhentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamada Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 

eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 009/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
GABRIELLE DA SILVA LEAO SOUZA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo Administrativo 
2022.23000.23037.0.017009 . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 
TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 009/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.010,00 (Dois mil e 
dez reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme 
Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de 
Chamada Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 
e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 010/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) NICOLE 
NOBRE ANTUNES. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.017007 . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 
TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 010/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo II- 
Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de Chamada 
Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 011/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
KLEBERSON LUIZ SOUZA DA SILVA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da Comissão 
de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  Despacho de 
homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, Parecer Jurídico 
n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 e pelas demais 

cláusulas e condições seguintes, nos termos e justificativas conforme 
processo administrativo2022.23000.23037.0.016985. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 011/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.500,00 (Dois mil e 
quinhentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 012/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
FABIOLA MACIEL ARAUJO. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.016998. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 012/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.800,00 (Dois mil e 
oitocentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 013/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
HERBERTH RILKLEY MONTEIRO BACOV . 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.017010 . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 013/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.750,00 (Dois mil 
setecentos e cinquenta reais), pelos serviços indicados pela 
MANAUSCULT, conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom 
nº 5369 de 23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 014/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a empresa  JEYZA 
ADRIA DA SILVA FERREIRA - ME 

3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo 
2022.23000.23037.0.017032.. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 014/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.450,00 (Dois mil, 
quatrocentos e cinquenta reais), pelos serviços indicados pela 
MANAUSCULT, conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom 
nº 5369 de 23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 015/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
RAPHAEL DE ASSIS RODRIGUES. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
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justificativas conforme o Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.016983. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 015/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 4.100,00 (Quatro mil e 
cem reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme 
Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 016/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) JOSÉ 
ELIZITO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.016980. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 016/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 4.000,00 (Quatro mil 
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo 
II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 017/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
ROBSON SILVA DOS SANTOS . 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.016984. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 017/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 4.420,00 (Quatro mil, 
quatrocentos e vinte reais), pelos serviços indicados pela 
MANAUSCULT, conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom 
nº 5369 de 23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 018/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
EWERTON DE FREITAS FERREIRA. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
 
 

 
 

DOM | Edição 5413 | Página 30 
 

3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.017031 . 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 018/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.400,00 (Dois mil e 
quatrocentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 019/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) ALUISIO 
DIAS DE OLIVEIRA NETO. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017024. 

5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 019/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.500,00 (Dois mil e 
quinhentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 020/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) CAMILA 
DA ROCHA LIMA DE FREITAS. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017029. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 020/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.500,00  
(Dois mil e quinhentos reais), pelos serviços indicados pela 
MANAUSCULT, conforme Anexo II- Proposta Comercial,  
nos termos estabelecidos no Edital de Chamamento nº 004/2022, 
publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e republicado na edição 
nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 021/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a empresa MIL FOLHAS 
PANIFICADORA EIRELI. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017028. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 021/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 3.000,00 (Três mil 
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo 
II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 022/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
MARCUS VINICIUS SANTANA FIGUEIREDO. 

3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017033. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 022/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 3.000,00 (Três mil  
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo 
II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 023/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
ODERLEI PEREIRA DA SILVA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017026. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria 
“BARRACA DO CHEF”, em espaço temporário montado com 
estrutura de tenda e equipamentos culinários para preparo e 
comercialização de comidas, nos termos estabelecidos nos autos e na 
proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 023/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 3.500,00 (Três mil e 
quinhentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 024/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) MARIO 
MACKSON DA SILVA LIMA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017002. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de  
forma onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria 
“FOOD TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, 
funcione preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou 
caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 024/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo II- 
Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de Chamada 
Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 025/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a EMPRESA BLENDA 
CARLA DE ARAUJO MELO PICANÇO - ME. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme processo administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017025. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 
TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 025/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.500,00 (Dois mil e 
quinhentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamada Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 026/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) JEAN 
LUIZ ALECRIM. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017030. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 
TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 026/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.120,00 (Dois mil, 
cento e vinte reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamada Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 027/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e EMPRESA F DE N 
ALVES DE CARVALHO -ME. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.017046. . 

5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria  
“FOOD TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, 
funcione preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou 
caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 027/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo II- 
Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de Chamada 
Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 028/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22//08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) ABNER 
KALL ARRUDA ARCOVERDE. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017204. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de  
forma onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria 
“BARRACA DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura 
de tenda e equipamentos culinários para preparo e comercialização de 
comidas, nos termos estabelecidos nos autos e na proposta 
apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 0028/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 1.000,00 (Um mil 
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo 
II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 029/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
TATIANE DE MELO MACIEL . 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017019. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 029/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.484,00 (Dois mil 
quatrocentos e oitenta e quatro reais), pelos serviços indicados pela 
MANAUSCULT, conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom 
nº 5369 de 23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 030/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a empresa MT 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 

3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017231. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 030/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 10.000,00 (Dez  mil  
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo 
II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 

 
Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 031/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a empresa M N 
RESTAURANTE E COMERCIO VAREJISTA D PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
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justificativas conforme o Processo Administrativo nº  
2022.23000.23037.0.017036. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 031/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.502,00 (Dois mil 
quinhentos e dois reais), pelos serviços indicados pela 
MANAUSCULT, conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom 
nº 5369 de 23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 
031/2022 - MANAUSCULT, celebrado em 22.08.2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa 
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. 
3. OBJETO Contratação de empresa especializada nos serviços de 
Locação de Banheiro químico, através da Ata de Registro de Preços nº 
037/2021 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, resultante do Pregão 
Eletrônico 123/2021 – CML/PM, onde esta Fundação é Órgão 
participante, para atender a demanda da Manauscult, considerando a 
realização do Festival Passo a Paço – Edição 2022 #SouManaus, 
conforme especificações contidas no detalhamento do objeto do Termo 
de Referência. 
4. VALOR GLOBAL: O valor do presente Contrato importa a quantia de 
R$ 251.240,00 (Duzentos e cinquenta e um mil e duzentos e 
quarenta reais), de acordo com os documentos que integram este 
Contrato. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Contrato foram empenhadas sob o nº 2022NE00457 de 19/08/2022, no 
valor estimado de R$ 251.240,00 (Duzentos e cinquenta e um mil e 
duzentos e quarenta reais), sob a rubrica orçamentária: Programa 
Trabalho nº 13.392.0084.2292.0000 – Promoção e Realização do 
Festival Passo a Paço. Fonte 15000000 – Recurso não Vinculado de 
Impostos. Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos, 
Congressos e Conferências, nos termos e justificativas constantes nos 
autos do processo 2022.23000.23037.0.016312. 
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato tem fundamento no Art. 
15 da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 
nº 4.826 de 18/05/2020, Decreto Municipal n° 5.111, de 16 de julho  de 
2021, Lei nº 13.303/2016, Ata de Registro de Preços nº 037/2021-
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, resultante do Pregão Eletrônico nº 
123/2021 – CML/PM, Parecer Jurídico n.º 106/2022 - 
PROJUR/MANAUSCULT, de 18/08/2022, Despacho autorizativo do 
Diretor-Presidente, desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos – MANAUSCULT, às fls. 17, nos termos e justificativas 
constantes no processo n°2022.23000.23037.0.016312. 
7. PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a 
contar da assinatura do contrato, e poderá chegar ao seu termo final 
com a execução total do objeto do Contrato e a consequente liquidação 
da despesa. 

Manaus, 22 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 032/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
EDUARDO FURTADO MACHADO LEITAO. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017034. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 032/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.500,00 (Dois mil e 
quinhentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 034/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
VANESSA CARNEIRO DE SALES 
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3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e republicado 
na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da Comissão de Seleção 
publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  Despacho de homologação 
publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, Parecer Jurídico n° 019/2022 - 
PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 e pelas demais cláusulas e 
condições seguintes, nos termos e justificativas conforme o Processo 
Administrativo nº 2022.23000.23037.0.017205. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 034/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.400,00 (Dois mil e 
quatrocentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 035/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
CLAUDIO PROCÓPIO DA SILVA . 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e republicado 
na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da Comissão de Seleção 
publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  Despacho de homologação 
publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, Parecer Jurídico n° 019/2022 - 
PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 e pelas demais cláusulas e 
condições seguintes, nos termos e justificativas conforme o Processo 
Administrativo nº 2022.23000.23037.0.017045. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 

DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 035/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.400,00 (Dois mil e 
quatrocentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 036/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o (a) Senhor (a) 
ANTONIO CARLOS MELO DE OLIVEIRA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma onerosa, 
para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no Evento 
“FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO SABOR”, 
oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno da Praça Dom 
Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de Manaus, nos dias 03, 04, 
05 e 06 de Setembro de 2022, visando o fortalecimento da identidade 
gastronômica local, a atração de fluxo turístico para o centro histórico da 
capital e a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade de Manaus, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da Comissão 
de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  Despacho de 
homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, Parecer Jurídico 
n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 e pelas demais 
cláusulas e condições seguintes, nos termos e justificativas conforme o 
Processo Administrativo nº 2022.23000.23037.0.017202. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 036/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 4.050,00 (Quatro mil e 
cinquenta reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 

 
Manaus, 22 de Agosto de 2022. 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 037/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e EMPRESA ADRIANA 
ARAGÃO BELOTA (MCXEIRAS) 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o  Processo 
Administrativo2022.23000.23037.0.017232. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “FOOD 
TRUCK”, em espaço móvel que transporte e venda comida, e, funcione 
preferencialmente dentro de um veículo tipo furgão ou caminhão. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 037/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.200,00 (Dois mil e 
duzentos reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamada Pública nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 038/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a empresa JV 
LANCHONETE E FAST FOOD LTDA. 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 

Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017021. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 038/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 2.501,00 (Dois mil 
quinhentos e um reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, 
conforme Anexo II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no 
Edital de Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 
23.06.2022 e republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 039/2022 – 
TPU/MANAUSCULT celebrado em 22/08/2022. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a empresa MÚSICOS 
DO TITANIC LTDA 
3. OBJETO: PERMISSÃO DE USO de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
Evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MANAUS – NO PASSO DO 
SABOR”, oriunda do Projeto “Passo a Paço”, a ser realizada no entorno 
da Praça Dom Pedro II e do Paço Municipal, no centro histórico de 
Manaus, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022, visando o 
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo 
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de Manaus, nos termos estabelecidos nos 
autos e na proposta apresentada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022, resultado  final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n°5402 de 09/08/2022,  
Despacho de homologação publicado no DOM Nº 5406  de 15/08/2022, 
Parecer Jurídico n° 019/2022 - PROJUR/MANAUSCULT de 29/03/2022 
e pelas demais cláusulas e condições seguintes, nos termos e 
justificativas conforme o Processo Administrativo nº 
2022.23000.23037.0.017242. 
5. DA FINALIDADE: O bem, objeto desta Autorização, destina-se, 
exclusivamente, à permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos na categoria “BARRACA 
DO CHEF”, em espaço temporário montado com estrutura de tenda e 
equipamentos culinários para preparo e comercialização de comidas, 
nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela presente Permissão de Uso 
nº 039/2022 e utilização do bem, objeto deste Termo, o 
PERMISSIONÁRIO pagará a importância de R$ 5.000,00 (Cinco  mil  
reais), pelos serviços indicados pela MANAUSCULT, conforme Anexo 
II- Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento nº 004/2022, publicado no Dom nº 5369 de 23.06.2022 e 
republicado na edição nº5375 de 01.07.2022 . 



 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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7. DO PRAZO DA PERMISSÃO: De acordo com o ordenamento 
jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário e o prazo de utilização do bem será nos dias 
03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2022. 
 

Manaus, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 
032/2022 - MANAUSCULT, celebrado em 23.08.2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa 
UP FEST ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. 
3. OBJETO Contratação de empresa especializada nos serviços de 
Agenciamento de Apresentações Artísticas, através da Ata de Registro 
de Preços nº 0046/2021 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, resultante do 
Pregão Eletrônico 173/2021 – CML/PM, onde esta Fundação é Órgão 
participante, para atender as solicitações contidas no Memorando 
222/2022 DITUR, Parecer Técnico nº 001/2022/FMC e Ofício 031/2022 
GAB/CMM e a realização do Festival Gastronômico - SOU MANAUS 
PASSO A PAÇO, evento Coordenado pela Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSUCLT, conforme Termo de 
Referência datado de 08/08/2022, nos termos e justificativas constantes 
nos autos do processo n° 2022.23000.23037.0.015974. 
4. VALOR GLOBAL: O valor do presente Contrato importa a quantia de 
R$ 119.700,00 (Cento e dezenove mil e setecentos reais), de acordo 
com os documentos que integram este Contrato. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Contrato foram empenhadas sob o nº 2022NE00458 de 22/08/2022, no 
valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), sob a rubrica orçamentária: 
13.392.0084.2284.0000 – Execução de Emendas Parlamentares. Fonte: 
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos. Natureza da Despesa: 
33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e Conferências. E nota 
empenho nº 2022NE00459 de 22/08/2022, no valor de R$ 19.700,00 
(Dezenove mil e setecentos reais), sob a rubrica orçamentária: 
23.695.0103.2131.0000 – Promoção Turística de Manaus. Fonte: 
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos. Natureza da Despesa: 
33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e Conferências. Valor total 
empenhado: R$ 119.700,00 (Cento e dezenove mil e setecentos reais). 
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato tem fundamento no Art. 15 
da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 
7.769 de 11/02/2005, Decreto Municipal n° 5.111, de 16 de julho  de 2021, 
Ata de Registro de Preços nº 0046/2021 – DIVRP/DEGCM/UGCM/ 
SEMAD, resultante do Pregão Eletrônico 173/2021 – CML/PM, onde esta 
Fundação é Órgão participante, Parecer Jurídico nº 107/2022 – 
PROJUR/MANAUSCULT, datado de 19/08/2022, Despacho autorizativo do 
Diretor Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos – MANAUSCULT, às fls. 38, nos termos e justificativas constantes 
no processo administrativo n° 2022.23000.23037.0.015974. 
7. PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a 
contar da assinatura do contrato, e poderá chegar ao seu termo final 
com a execução total do objeto do Contrato e a consequente liquidação 
da despesa. 
 

Manaus, 23 de agosto de 2022. 

 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

ABERTURA DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados, o 
prosseguimento para Abertura da Nova Proposta de Preços da TOMADA 
DE PREÇOS Nº 010/2022 - CML/PM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUTAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS BALBINA 
MESTRINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (SEMSA). 
 
Data e Horário: 26/08/2022 às 11h00min. 
 

Maiores informações: COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery Nº 4080 – Chapada, no 
horário das 08 às 17 horas (horário local), de segunda-feira a sexta-feira 
ou pelos telefones para informações: (92) 3215-6333 / 6376 ou e-mail 
cml.se@pmm.am.gov.br. 
       

Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a abertura da CONCORRÊNCIA Nº 011/2022 - CML/PM, 
cujo objeto é RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS - ASFALTA MANAUS III - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEMINF) que será realizada no 
dia 28/09/2022, às 08h30min (horário local). 
 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
26/08/2022 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 - 
Chapada, no horário das 8 às 17 horas (horário local), de segunda-feira 
a sexta-feira ou pelos telefones para informações: (92) 3215-6333 / 6376 
ou e-mail cml.se@pmm.am.gov.br. 

 
Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/2022-CML/PM 
(Processo n. 2022.14000.14032.0.000059 – SEMTEPI) 

 

OBJETO: Aquisição de pneus e de válvulas, com instalação, para 
veículos automotores e para motocicletas, para distribuição a taxistas, 
taxi-fretistas, condutores escolares, mototaxistas e motofretistas. 

http://sistemas.manaus.am.gov.br/


 

Manaus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 
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Data e Horário: 26/08/2022 às 11h00 (horário de Brasília) 
 
Maiores informações:  

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital.  

Contato: 0xx-92-3215 6333/ 6376, das 09 às 18h, e-mail: 
cml.se@pmm.am.gov.br.  

 
Manaus, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/2021-CML/PM 
(Processo n. 2021/16330/20696/00057 – UGCM/SEMAD) 

 

OBJETO: Eventual fornecimento de extintor de incêndio para atender 
aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços. 
 
Data e Horário: 25/08/2022 às 11h00 (horário de Brasília) 
 
Maiores informações:  

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital.  

Contato: 0xx-92-3215 6333/ 6376, das 09 às 18h, e-mail: 
cml.se@pmm.am.gov.br.  
 

Manaus, 24 de agosto de 2022. 

      
 

 
 

 
AVISO DE SUSPENSÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 189/2022-CML/PM 

(Processo n. 2022.29000.29078.0.000127 – SEMASC) 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público que o PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 189/2022 – CML/PM (SEMASC), cujo objeto consiste 
na “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
transporte com motorista e sem combustível, para atender  as  
necessidades  do Fundo Municipal de Assistência Social”, fica 
SUSPENSO, conforme despacho desta Presidência. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6333/ 6378, das 09 às 18h (horário de Brasília). 
 

Manaus, 24 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
AGROPAM AGRICULTURA E PECUÁRIA AMAZONAS S/A torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 085/03-09, 
que a operação de um matadouro/frigorífico para abate de animais 
bovinos e o beneficiamento de seus derivados, bem como estocagem 
em câmera fria com capacidade máxima de 400 animais abatidos ao dia, 
localizada na Rodovia 317, km 09, Platô do Piquiá, Boca do Acre-AM, 
para Indústria de produtos alimentares (Matadouro/ Frigorífico), com 
validade de 04 anos. 
 
 
 
 
 
 
ECOBIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
LTDA-EPP torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de 
Operação nº 248/07-11, que autoriza o armazenamento e o 
beneficiamento por meio físico (filtragem, ultra filtragem, centrifugação) 
de óleo lubrificante hidráulico, óleo mineral, óleos desmoldantes, óleo 
isolantes contaminados, borra de óleo combustível contaminado, águas 
oleosas, exceto óleo lubrificante de Carter, localizada na Rua 
Flamboyant, n° 286, Distrito Industrial II, no Município de Manaus-AM, 
para Indústria Química, com validade de 04 Anos. 
 
 
 
 
 
 
FUNDAÇÃO BRADESCO torna público que recebeu do IPAAM, a 
Outorga de Uso do Recurso Hídrico n.º 191/2022, que autoriza a 
Captação de água subterrânea por poço tubular, localizada na Rua 
Professor Abílio Alencar, nº 1.130, Dom Pedro, nas coordenadas 
geográficas: 03º04’49,506”S e 60º02’49,524”O, Manaus-AM, com 
validade de 05 anos. 
 
 
 
 

 
 

http://www.compras.manaus.am.gov.br/
http://www.compras.manaus.am.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


