
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   Manaus, quarta-feira, 29 de março de 2017. Ano IV, Edição 651 -   R$ 1,00 
 

Poder Legislativo  
 
 

 

 

PORTARIA Nº 037/2017 – GP/DG 
 

CONSTITUI Comissão para 
acompanhamento e fiscalização do 
Contrato n. 003/2017. 

 
MIRLENE RABELO MAGALHAES, Diretora Geral, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, por delegação, pelo Ato da 
Presidência nº. 055/2017-GP/DG, publicado no e-DOLM, edição n. 631 
de 17 de fevereiro de 2017; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. 8.666/93  
 

R E S O L V E, 
 

I – CONSTITUIR Comissão, composta pelos servidores abaixo 
relacionados, para acompanhamento e fiscalização, na forma 
identificada nos Termos do Contrato n. 003/2017, sem ônus para este 
Poder Legislativo. 
 

LUIZ FILHO SILVA BORGES 

MARIO GERALDO HAYDEN DE FARIAS 

II – Esta Portaria entrará em vigor operando seus efeitos a 
contar da presente data. 
 

III – REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

Manaus, 27 de março de 2017. 
 

MIRLENE RABELO MAGALHAES 
Diretora Geral 

 
 

 

 
 

EXTRATO  
 
ESPÉCIE: Contrato n. 003/2017.  
FUNDAMENTO: Processo n. 2017.10000.10718.0.000730. 
OBJETO: Serviço de operação, manutenção preventiva e corretiva em 
infra-estrutura predial, compreendendo as atividades de engenharia, 
supervisão, operação, manutenção corretiva e manutenção preventiva 
das instalações elétricas de baixa e alta tensão, instalações 
hidráulicas e sanitárias, sistemas de iluminação de emergências, 
sistema de pára-raios, sistema de aterramento e serviços diversos de 
apoio e melhorias de construção civil em todas as dependências deste 
Poder Legislativo, incluindo áreas externas, e o prédio anexo com 
fornecimento de peças e material de consumo para atender as 
necessidades desta Câmara Municipal. 
PRAZO: 60 (sessenta) dias.  
VALOR: Global de R$ 111.257,40 (cento e onze mil duzentos e 
cinquenta e sete reais e quarenta centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.122.4001.2004, fonte 100, natureza 
da despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 
SIGNATÁRIOS: MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, pela 
CMM e os Srs. MARCELLO MUSSA COSTA e KATHLEEN 
ABRAHIM MUSSA pela empresa MARKA REFORMAS LTDA. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 

Manaus, 27 de março de 2017. 

 
 

 

 



 

 

 

 


