
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   Manaus,  quarta-feira, 22 de agosto de 2018. Ano VI, Edição 945 -   R$ 1,00
 

Poder Legislativo  
 
 

 

 

PORTARIA Nº 065/2018 – GP/DG 
 
CONSTITUI Comissão para 
acompanhamento e fiscalização do 
Contrato n. 020/2018. 

 
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 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. 020/2018, sem ônus para este 
Poder Legislativo: 

WILLIAM SANTOS COSTA 
BRUNA SILVA DE AGUIAR 
JOSÉLIA MACIEL DE OLIVEIRA 
 
II – Esta Portaria entrará em vigor operando seus efeitos a contar 

de 16/08/2018. 
 

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

Manaus, 22 de agosto de 2018. 

MIRLENE RABELO MAGALHÃES 
   Diretora Geral 

 

 
 
 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2018-CMM 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 017/2018 – SRP/CMM  

PROCESSO n.º2018.10000.10718.0.000911. 

No dia 16 (dezesseis) do mês de agosto de 2018, na Câmara Municipal 
de Manaus (Órgão Gerenciador), foram registrados nesta Ata as 
quantidades e os preços da empresa abaixo identificada, resultantes do 
Pregão Presencial n.º 017/2018-SRP/CMM, cujo objeto é o Registro de 
Preços para Eventual contratação de empresa para fornecimento no 
período de 12 (doze) meses de fardos de café e fardos de açúcar, por 
demanda, para atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Manaus, conforme Termo de Referência, resultado do Processo 
administrativo n.º2018.10000.10718.0.000911.  
As especificações técnicas constantes do Processo 
n.º2018.10000.10718.0.000911, assim como todas as obrigações e 
condições descritas no Edital, no Termo de Referência e na Proposta de 
Preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de 
transcrição.  
O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da 
data da comunicação ao fornecedor. O contrato ou instrumento hábil que 
vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei N.º 8.666/93, 
indicará o local de recebimento dos produtos. O presente registro de 
preços terá a vigência de 12 (doze) meses. 
Empresa vencedora: IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN 
LTDA inscrita no CNPJ n.º 05.511.696/0001-34, conforme quadro 
abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE 
ESTIMADA/ 

ANO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

 

01 

Café torrado e moído sem 
misturas, tipo arábica, 
embalagem: tipo almofada, 
características adicionais: 1ª 
qualidade, aspecto cor, odor e 
sabor próprios, unidade de 
fornecimento:embalagens 
20x250g,identificação do produto 
marca do fabricante, prazo de 
validade não inferior a 12 meses, 
selo de pureza,conforme Termo 
de Referência. 

PRINCIPAL 

 

Fardo 

 

480 R$ 94,00 

02 

Açúcar cristal, embalagem com 
30x1Kg, em prazo de validade, 
registro no Ministério da Saúde e 
atender a Portaria nº 451/97 do 
Ministério da Saúde e a 
Resolução 12/78 da Comissão 
Nacional e padrões para 
alimentos. conforme Termo de 
Referência. 

 
 

ITAMARATI 
 

Fardo 
 

180 
 

R$ 69,00 

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos 
representantes legais da Câmara Municipal de Manaus e do fornecedor 
beneficiário.Manaus, 16 de agosto de 2018. 
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EXTRATO 
 
ESPÉCIE: Contrato n. 020/2018.  
FUNDAMENTO: Processo n. 2017.10000.10718.0.001172 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais 
gráficos diversos, por demanda, para atender às necessidades da 
Câmara Municipal de Manaus, conforme as especificações do Termo de 
Referência, resultante do Pregão N.º 007/2017-CPL/CMM, para Sistema 
de Registro de Preços. 
 
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato poderá chegar ao seu 
termo final com a prestação de serviços e/ou entrega de todo o seu 
objeto e a consequente liquidação da despesa, de acordo com o prazo 
de validade da Ata de Registro de Preço n.º 004/2017, resultante do 
Pregão N.º 007/2017-SRP/CPL/CMM.  
 
VALOR: Global R$ 260.600,00 (duzentos e sessenta mil e seiscentos 
reais). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.122.0122.2180, fonte 100, natureza da despesa 33903063 – Material 
Gráfico, Nota de Empenho 2018NE00714, datada de 16/08/2018, no 
Valor de R$ 260.600,00 (duzentos e sessenta mil e seiscentos reais). 
SIGNATÁRIOS: MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO, pela 
CMM e o senhor CARLOS ALBERTO MARTINHO JUNIOR, pela 
empresa M e T Comércio e Serviços Gráficos Ltda – EPP. 
 

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

Manaus, 16 de agosto de 2018. 

 
 
 

  



 

 

 

 


