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Poder Legislativo  
 
 

 

 

PORTARIA Nº 039/2018 – GP/DG 
 

INSTITUI equipe de planejamento de 
procedimentos para contratação de 
serviços contínuos no âmbito do Poder 
Legislativo Municipal.  

 
MIRLENE RABELO MAGALHÃES, 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 Instrução Normativa n. 05/2017, de 25 de 

maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento 
de contratação de serviços sob o regime de execução indireta, no âmbito 
da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, 
onde é obrigatória sua adoção em qualquer contratação de serviços 
contínuos ou não, com ou sem mão de obra residente; 

 
R E S O LV E  

 
I – DESIGNAR, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, sob a 

coordenação da Diretoria de Engenharia, equipe de planejamento, 
composta pelos servidores abaixo relacionados, para efetuar Estudos 
Preliminares; Gerenciamento de Riscos; Termo de Referencia ou Projeto 
Básico, para contratação de empresa para prestação de serviços de 
gerenciamento, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva no 
Sistema Telefônico Interno instalado nesta Câmara Municipal de 
Manaus, assim como dos aparelhos telefônicos, de acordo com a 
obrigatoriedade da Instrução Normativa supracitada. 

Nomes 
Valério Ladeira Luniere 
Nelson Costa da Silva 
Frederico Caxeixa Alfaia 
Leôncio Araujo Oliveira 

 
II – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 

Manaus, 16 de maio de 2018. 
 

MIRLENE RABELO MAGALHÃES 
Diretora Geral 

 

 
 

 

 
 

AVISO DE RESULTADO 
 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da CÂMARA 
MUNICIPAL DE MANAUS, através de sua Pregoeira, torna público o 
resultado da licitação, abaixo citada: 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018-CMM 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de limpeza e conservação com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos executados de forma continua nas áreas 
internas, externas e esquadrias visando atender as necessidades da 
demanda deste prédio da Câmara Municipal de Manaus, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO DO 
LOTE conforme Projeto Básico (Anexo I) do Edital, Processo n.º 
2018.10000.10718.0.00437. 
EMPRESA VENCEDORA:  
L S SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 
13.511.032/0001-01. 
 

Manaus, 16 de maio de 2018. 
 

KELLY CRISTINA SANTOS COSTA 
Pregoeira  

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 


