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PORTARIA Nº 047/2019– GP/DG 
 

CONSTITUI Comissão para 
acompanhamento e fiscalização do 
Contrato n. 004/2019. 

 
JOELSON SALES SILVA, Presidente da Câmara Municipal de 

Manaus, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22, Parágrafo 
Único, do Regimento Interno; 

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. 004/2019, sem ônus para este 
Poder Legislativo: 

 
Hilton Moura Lobato Filho  
José Agrício de Souza 
 
II – Esta Portaria entrará em vigor operando seus efeitos a contar 

de 08 de julho de 2019. 
 
III – REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
  
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 

Manaus, 16 de julho de 2019. 
 

JOELSON SALES SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 

 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE: Contrato n. 004/2019.  
FUNDAMENTO: Processo n. 2018.10000.10718.0.001579 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de 
monitoramento, manutenção preventiva e corretiva do Sistema Fechado 
de Televisão (CFTV) digital (DVR), Sistema de Alarme de Detecção de 
Incêndios e Sistema de Controle de Acesso Externo, conforme Termo de 
Referência e seus anexos (Anexo I), resultado do Pregão Presencial n.º 
004/2019-CMM. 
 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
VALOR: Global de R$ 463.968,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil, 
novecentos e sessenta e oito reais). Bem como o valor estimado de R$ 
60.032,00 (sessenta mil e trinta e dois reais) correspondente ao serviço 
de eventual troca de componentes. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  As despesas decorrentes deste 
Aditamento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.122.0122.2181, Fonte 100, natureza da despesa 3.3.90.39.77 – 
Vigilância Ostensiva/Monitorada, Nota de Empenho n. 2019NE00286, 
emitida em 05/07/2019, no valor de R$ 221.673,60 (duzentos e vinte e 
um mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos), para 
atender o período de 08/07/2019 a 31/12/2019, ficando o valor de         
R$ 242.294,40 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e 
quatro reais e quarenta centavos), para o exercício de 2020 e Nota de 
Empenho n. 2019NE00287, emitida em 05/07/2019, no valor de R$ 
60.032,00 (sessenta mil e trinta e dois reais) correspondente ao serviço 
de eventual troca de componente. 
 
SIGNATÁRIOS: JOELSON SALES SILVA, pela Câmara Municipal de 
Manaus e o Sr. GERBSON TANAKA SOARES pela empresa TK 
Representação e Manutenção de Sistema Eletrônico Ltda. 
 

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

Manaus, 08 de julho de 2019. 
 

 
 
 

 



 

 


