
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   Manaus, sexta-feira, 05 de maio de 2017. Ano IV, Edição 672 -   R$ 1,00 
 

Poder Legislativo  
 
 

 

 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 116/2017-GP/DG 
 

MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, Presidente da 
Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 22, parágrafo único, inciso I, alínea “b” do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o Ato da Presidência n.050/2017-GP/DG que 
constituiu Comissão com a finalidade de proceder a recuperação, 
catalogação, digitalização e disponibilização ao público interessado de 
todo o acervo histórico e cultural do Poder Legislativo. 
 

R E S O L V E 
 

I - INTEGRAR, retroativo a 03 de abril de 2017, a senhora 
Fátima Lucia Magalhães Rodrigues, na função de membro da 
Comissão constituída pelo Ato da Presidência n. 050/2017-GP/DG.  
 

II – REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
 

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

Manaus, 05 de maio de 2017. 
 

MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 
 
 
 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 117/2017-GP/DG 
 

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 a Lei n. 441, de 02 de maio de 2017, 

publicada no Diário Oficial do Legislativo Municipal, Edição 671, de 04 
de maio de 2017, que institui o Programa de Aposentadoria Voluntária 
Incentivada (PAVI), destinado a servidores efetivos da Câmara 
Municipal de Manaus; 
 

R E S O L V E 
 

I – DETERMINAR o prazo de 60 (sessenta) dias, para adesão 
da Lei supracitada, a contar de 08 de maio de 2017, podendo ser 
prorrogado a critério da Administração. 
 

II – REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
 

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

Manaus, 05 de maio de 2017. 
 

MIRLENE RABELO MAGALHAES 
Diretora Geral 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017 - CPL/CMM- 

 PROCESSO Nº 2016.10000.10718.0.00595 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara Municipal de Manaus, no procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 002/2017-CPL/CMM;  
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com 
atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, 
resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao 
interesse público; 

R E S O L V E: 

HOMOLOGAR resultado do Pregão n.º 002/2017-CPL/CMM – 
Contratação de empresa para prestação de serviço de operação, 
manutenção preventiva e corretiva em infraestrutura 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 emergência, sistema de para-raios, sistema 
de aterramento, Serviços de manutenções diversos de apoio e serviços 
de 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, conforme as condições 
estabelecidas no Projeto Básico (Anexo I-A), resultante do Processo Nº 
2016.10000.10718.0.00595 à empresa abaixo relacionada, por 
apresentar o menor global para o objeto licitado, na forma a seguir: 

EMPRESA VENCEDORA  CNPJ VALOR ( R$) /mês 

MARKA REFORMAS LTDA-EPP 05.764.338/0001-33 82.651,27 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, 
em 05 de maio de 2017. 

 
Ver. Maurício Wilker de Azevedo Barreto 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 
 
 

 
 



 

 

 

 


