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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. 025/2021, sem ônus para este 
Poder Legislativo: 

 
RICARDO LIMA DE SOUZA 
MAURÍCIO SILVA MALHEIROS 
 
 

II – Esta Portaria entrará em vigor operando seus efeitos a 
contar de 06/12/2021. 

 
 

III – REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 
Manaus, 17 de dezembro de 2021. 
 

DAVID VALENTE REIS 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, através de sua 

Pregoeira, torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N.º 
029/2021-SRP/CMM, na forma a seguir: 

 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 

consumo e permanente para suprir as necessidades de setores 
administrativos e de gabinetes da Câmara Municipal De Manaus, em 
conformidade com as condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) oriundo do Processo 
Administrativo 2021.10000.10718.0.002229. 

 

Data e Horário: 29/2021, às 09:00 horas. 

 
O Edital encontram-se à disposição dos interessados na 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da CMM, na Rua Padre 
Agostinho Caballero Martin, n.º 850 – São Raimundo, no horário das 9h 
às 13 h devendo ser adquirido, sem ônus na forma digital, pelo e-mail 
licitacao@cmm.am.gov.br,  e em forma de cópia, sendo esta, no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao custo de reprodução, a ser 
depositado em nome da CMM no Banco Bradesco, Agência 320-4, Conta 
Corrente n.º 34693-4. Os interessados em adquirir na CPL, em forma 
digital, deverão comparecer munidos de PEN-DRIVE, devidamente novo 
ou formatado. 

Manaus, 17 de dezembro de 2021. 

 
Helen Grace Costa Sena 

Pregoeira 
 

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, através de sua 

Pregoeira, torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N.º 
030/2021-CMM, na forma a seguir: 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de higienização (lavagem a seco) de carpetes, 
cadeiras, poltronas e sofás, com fornecimento de insumos e mão de 

obra, em todas as dependências da Câmara Municipal de Manaus – 
CMM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência (Anexo I) oriundo do Processo Administrativo 
2021.10000.10718.0.002245. 

Data e Horário: 29/12/2021, às 12:00 horas. 

O Edital encontram-se à disposição dos interessados na 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da CMM, na Rua Padre 
Agostinho Caballero Martin, n.º 850 – São Raimundo, no horário das 9h 
às 13 h devendo ser adquirido, sem ônus na forma digital, pelo e-mail 
licitacao@cmm.am.gov.br,  e em forma de cópia, sendo esta, no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao custo de reprodução, a ser 
depositado em nome da CMM no Banco Bradesco, Agência 320-4, Conta 
Corrente n.º 34693-4. Os interessados em adquirir na CPL, em forma 
digital, deverão comparecer munidos de PEN-DRIVE, devidamente novo 
ou formatado. 
 

Manaus, 17 de dezembro de 2021. 
 

Helen Grace Costa Sena 
Pregoeira 

 

 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, através de sua 
Pregoeira, torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N.º 
031/2021-CMM, na forma a seguir: 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de moveis 
planejados confeccionados em MDF, conforme especificações a serem 
montados e instalados na dependência da Câmara Municipal de Manaus, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 
de Referência (Anexo I), oriundo do Processo Administrativo 
2021.10000.10718.0.002273. 

Data e Horário: 29/12/2021, às 14:00 horas. 

O Edital encontram-se à disposição dos interessados na 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da CMM, na Rua Padre 
Agostinho Caballero Martin, n.º 850 – São Raimundo, no horário das 9h 
às 13 h devendo ser adquirido, sem ônus na forma digital, pelo e-mail 
licitacao@cmm.am.gov.br,  e em forma de cópia, sendo esta, no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao custo de reprodução, a ser 
depositado em nome da CMM no Banco Bradesco, Agência 320-4, Conta 
Corrente n.º 34693-4. Os interessados em adquirir na CPL, em forma 
digital, deverão comparecer munidos de PEN-DRIVE, devidamente novo 
ou formatado. 
 

Manaus, 17 de dezembro de 2021. 
 

Helen Grace Costa Sena 
Pregoeira 

 

 
 

 
 

 


