
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   Manaus,  sexta-feira,  02 de março de 2018. Ano IV, Edição 842 -   R$ 1,00
 

Poder Legislativo  
 
 

 

 

EXTRATO 
 

ESPÉCIE: Contrato n. 002/2018.  
FUNDAMENTO: Processo n. 2017.10000.10718.0.001755 
OBJETO:, Adesão a  Ata de Registro de Preços n. 035/2017-CAERD, do 
Pregão Eletronico n. 120/2016, para prestação de Serviços de locação 
de 01 (um) veículo tipo utilitário pequeno, pick up, cabine simples, motor 
mínimo de 1,4 cc, biocombustível, com ar  condicionado, 02 (duas) 
portas, capacidade mínima para 02 (dois) passageiros, com no máximo 
02 (dois) anos de uso, em bom estado de conservação, conforme 
constante no Item 01 da referida Ata, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Manaus.  
 
PRAZO: 12 (doze) meses.  
 
VALOR: Valor Global de R$ 27.480,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e 
oitenta reais) 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181, 
Fonte: 100, Natureza da Despesa: 33903918 – Locação de Veículos, 
Nota de Empenho 2018NE00245, no valor de R$ 25.190,00 (vinte e 
cinco mil, cento e noventa reais) para atender o período compreendido 
de 01/02/2018 à 31/12/2018, ficando o valor de  R$ 2.290,00 (dois mil, 
duzentos e noventa reais) para o exercício de 2019. 
SIGNATÁRIOS: MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, pela 
CMM e o Senhor SIDNEI RECHE GALDEANO FILHO, pela empresa 
RECHE GALDEANO E CIA LTDA - EPP. 
 

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

Manaus, 01 de fevereiro de 2018. 

 
 

 
EXTRATO 

 
ESPÉCIE: Contrato n. 003/2018.  
FUNDAMENTO: Processo n. 2017.10000.10718.0.002380 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de assistência técnica, mediante manutenção preventiva e 
corretiva de 02(dois) grupos geradores da marca CUMMINS, modelo 
NTA 855, chassis/série, 30373873 e 30373874, com o fornecimento de 
peças e componentes eletrônicos em geral, todos instalados na sede da 
Câmara Municipal de Manaus.  conforme Anexo I (Projeto Básico), 
referente ao Pregão 003/2018-SRP/CMM, Ata de Registro de Preços n. 
001/2018/CMM, resultado do Processo Administrativo n.º 
2017.10000.10718.002380. 
PRAZO: 12 (doze) meses 
 
VALOR: Global de R$ 147.600,00 (cento e quarenta e sete mil e 
seiscentos reais). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 
01.122.0122.2181, Fonte: 100, Natureza da Despesa: 33903917 – 
Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, 
Equipamentos e/ou Utensílios de Escritório, Nota de Empenho: 

2018NE00276, no valor de R$ 127.100,00 (cento e vinte e sete mil e 
cem reais), para atender o período de 20/02/2018 a 31/12/2018, ficando 
o valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) para o exercício de 
2019. 
SIGNATÁRIOS: MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, pela 
Câmara Municipal de Manaus e os Srs. MARCELLO MUSSA COSTA e 
KATHLEEN ABRAHIM MUSSA pela empresa Marka Reformas LTDA. 
 

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

Manaus, 20 de fevereiro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE: Contrato n. 007/2018.  
FUNDAMENTO: Processo n. 2017.10000.10718.0.002181 
OBJETO:, Contratação de Instituição Bancária, autorizada pelo Banco 
Central, para prestação de serviços de processamento e administração 
da folha de pagamento de todos os servidores ativos (efetivos e 
comissionados), vereadores, inclusive aqueles que vierem a ser 
admitidos futuramente pela Administração, a administração bancária, 
contracheque, pagamento de fornecedores para atender a demanda da 
Câmara Municipal de Manaus, sem qualquer ônus para a mesma, pelo 
período de 60 (sessenta) meses com a permissão de uso de espaço 
físico para a instalação de posto bancário, em conformidade com o 
Termo de Referência (Anexo I), em consequência Pregão Presencial 
n.º 019/2017-CMM. 
PRAZO: 60 (sessenta) meses.  
 
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 1.700.005,00 (Hum 
Milhão Setecentos Mil e Cinco Reais), e será pago em parcela única, 
sem qualquer desconto e será efetuado no prazo máximo de até 10 
(dez) dias úteis após a publicação do extrato no Diário Oficial Eletrônico 
do Legislativo Municipal, mediante crédito na conta do Banco Bradesco 
S/A, de titularidade da Câmara Municipal de Manaus. 
SIGNATÁRIOS: MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, pela 
CMM e os Senhores APARECIDO DONIZETI ALVES, e  
ALESSANDRO FERNANDES PONTES, pelo Banco  Bradesco S/A  . 
 

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

Manaus, 02 de março de 2018. 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 


