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Poder Legislativo 
Cooperação Técnica para viabilizar o canal aberto digital da TV Câmara
Manaus, nos dias 09 e 10 de julho de 2019.


   Presidente da Câmara Municipal de
Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22,
parágrafo único, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Manaus;

  a Diretoria de Finanças da Câmara Municipal de
Manaus, a proceder Empenho referente 02 (duas) diárias, para o
Vereador acima mencionado.


 o Ato da Mesa Diretora n. 001/2015, de 24 de
julho de 2015, publicado no Diário Oficial do Legislativo Municipal,
edição do dia 05 de agosto de 2015.
,
2019.10000.10718.0.001254;

ainda,

o

Processo

n.

   que o referido Vereador apresente, após o
retorno à atividade junto a este Poder Legislativo, relatório de viagem.


Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.
Manaus, 04 de julho de 2019.

Presidente da Câmara Municipal de Manaus






 o Vereador  , para tratar
de assuntos relativos a este Poder Legislativo junto ao Senado Federal,
especialmente na tratativa pertinente à assinatura do Termo de
Cooperação Técnica para viabilizar o canal aberto digital da TV Câmara
Manaus, nos dias 09 e 10 de julho de 2019.
 ao Vereador designado, bilhetes de passagem
aérea nos trechos Manaus/Brasília/Manaus.
   que o referido Vereador apresente, após o
retorno à atividade junto a este Poder Legislativo, relatório de viagem.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.
Manaus, 04 de julho de 2019.





 



O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso
de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a deliberação da Pregoeira da Câmara
Municipal de Manaus e sua Equipe de Apoio, no procedimento referente
ao Pregão Presencial n.º 003/2019-CMM;
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com
atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes,
resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse
público;


Presidente da Câmara Municipal de Manaus






   Presidente da Câmara Municipal de
Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22,
parágrafo único, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Manaus;
 o Ato da Mesa Diretora n. 001/2015, de 24 de
julho de 2015, publicado no Diário Oficial do Legislativo Municipal,
edição do dia 05 de agosto de 2015.
,
2019.10000.10718.0.001255;

ainda,

o

Processo

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão n.º 003/2019-CMM Contratação de serviço de emissão de certificados digitais E-CPFA3 com
token, E-CPF A3 sem token, E-CPF A1 Mobilee E-CNPJ A3 com token,
padrão ICP-Brasil, todos novos e de primeiro uso, conforme especificados
no     , para atender as necessidades da
Câmara Municipal de Manaus – CMM, oriundo do processo
administrativo n.º 2019.10000.10718.0.000917, na forma abaixo:
Empresa vencedora:    
inscrita no CNPJ n.º 16.994.652/0001-29, no valor global de R$
82.625,00 (Oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

n.
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do
proponente vencedor para assinatura do Contrato, nos termos da lei.






 o Vereador  , para tratar
de assuntos relativos a este Poder Legislativo junto ao Senado Federal,
especialmente na tratativa pertinente à assinatura do Termo de

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANAUS, em 04 de Julho de 2019.

