
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   Manaus, sexta-feira, 15 de junho de 2018. Ano VI, Edição 906 -   R$ 1,00
 

Poder Legislativo  
 
 

 

 

PORTARIA Nº 045/2018 – GP/DG 
 
CONSTITUI Comissão para 
acompanhamento e fiscalização do Contrato 
n. 012/2018. 

 
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. 012/2018, sem ônus para este Poder 
Legislativo: 

 
Alfredo Monteiro Vieira 
Roberto Carlos Vieira de Souza 
 
II – Esta Portaria entrará em vigor operando seus efeitos a contar 

de 04 de junho de 2018. 
 
III – REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
  
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 

Manaus, 06 de junho de 2018. 
  

MIRLENE RABELO MAGALHAES 
Diretora Geral 

 
 
 

 
 

 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE: Contrato n. 012/2018.  
FUNDAMENTO: Processo n. 2018.10000.10718.0.000437. 
OBJETO: 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, conforme Projeto Básico e seus anexos, resultante do 
Pregão Presencial n. 008/2018-CMM. 
PRAZO: 12 (doze) meses.  
VALOR: Global de R$ 678.126,24 (seiscentos e setenta e oito mil, 
cento e vinte e seis reis e vinte e quatro centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta 
contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 
Programa de Trabalho 01.122.0122.2181, Fonte 100, Natureza da 
despesa 03903978 – Limpeza, Conservação e Dedetização em Geral, 
Nota de Empenho 2018NE00496, no valor de R$ 388.038,90 (trezentos 
e oitenta e oito mil, trinta e oito reais e noventa centavos) para atender o 
período compreendido de 04/06/2018 a 31/12/2018, ficando o montante 
de R$ 290.087,34 (duzentos e noventa mil, oitenta e sete reais e trinta e 
quatro centavos) para o exercício seguinte. 
SIGNATÁRIOS: MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, pela 
CMM e a Sra. SAMARA BERNARDO DA SILVA, pela empresa LS 
Serviços de Conservação Ltda-ME. 
 

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

Manaus, 04 de junho de 2018. 

 
 

 
PUBLICAÇÃO DE NORMAS INTERNAS 

Nº PNI-01/2018 
TÍTULO: 

PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

TIPO: 
Manual da Brigada BPA 

CÓDIGO: 
PPCI-2018 

APROVAÇÃO: 
22/05/2018 

ACESSO: 
www.cmm.am.gov/gestao 

OBJETIVO: 
Estabelecer diretrizes para reforçar a política de prevenção e combate a 
incêndio da Câmara Municipal de Manaus. 
RESUMO DAS ATIVIDADES: 
Definição da composição, estrutura, atuação, inspeções de rotina e 
legislação aplicável da Brigada de Pronto Atendimento. Descrição de todos 
os equipamentos e medidas contra incêndio instalados na CMM. 
PROCESSO: 
Proc. de manutenção, licenças e fornecedores. 
ÁREAS E/OU PESSOASENVOLVIDAS: 
DIENG (membros da brigada nomeados para o biênio 2018-2019 pelo Ato 
Presidencial N. 119/2018-GP/DG). 
NOTA 1:  

Os gestores dos processos devem providenciar a capacitação de seus 
servidores conforme definição em seus respectivos RCF/NTO. 

NOTA 2:  
Primeira emissão da norma. 



 

 

 

 


