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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 018/2021 –CMM  
 PROCESSO N.º 2021.10000.10718.0.001783. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, 

no uso de suas atribuições legais; 
 
CONSIDERANDO a deliberação da Pregoeira da Câmara 

Municipal de Manaus, no procedimento referente ao Pregão Presencial 
n.º 018/2021-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; 

 
 

R E S O L V E: 
 
 

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão n.º 018/2021- 

CMM -  Contratação de empresa especializada na prestação dos 

serviços de capacitação executiva de educação continuada sob 

demanda, na modalidade presencial e ensino a distância (EAD), 

incluindo plataforma web multidispositivos, compreendendo a instalação, 

configuração e manutenção para fins de desenvolvimento, 

aperfeiçoamento profissional da Câmara Municipal de Manaus - CMM. 

Todas as características e exigências estão contidas no Termo de 

Referência (Anexo I) oriundo do Processo Administrativo 

2021.10000.10718.0.001783, na forma abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 
PREÇO 

UNITARIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

  01 

Plataforma de Sistema de 
Educação a Distância (EaD) 
contemplando: 
a. Plataforma web; 
b. Aplicativo mobile para 
celular e tabletes (android e 
iOS); 
c. Aplicativo para Smart TV 
(Sansumg e LG); 
d. Franquia de acesso para 
25.000 mil usuários por 
mês, contemplando 
visualização ilimitada, 
e. Armazenamento de 2 TB; 
f. Streaming ao vivo (horas) 
30 horas; 
g. Suporte ao usuário final. 

SERV. 12 186.240,00 2.234.880,00 

02 

Implantação da plataforma, 
implantação de identidade 
visual e layout da plataforma, 
configuração web (site 
responsivo), aplicativos para 
smartphones e tabletes 
Android e iOS, Chromecast, 
Roku, Apple TV, Android TV, 
FireTV, Smart TVs (LG e 
Samsung). 

SERV. 01 96.000,00 96.000,00 

03 

Produção,  roteirização, 
gravação, edição e legenda 
para vídeo aulas em estúdio 
próprio. 

Hora  748 3.168,00 2.369.664,00 

04 
Pagamento de instrutores 
EAD e presencial e material 
didático. 

Hora    1760 720,00 1.267.200,00 

TOTAL 5.967.744,00 

TOTAL R$ 5.967.744,00 (CINCO MILHÕES NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL 
SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS). 

 
Empresa vencedora: ISTUD LTDA, inscrita no CNPJ n.º 

24.412.717/0001-09. 
 
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do 

proponente vencedor para assinatura do Contrato, nos termos da lei. 
 
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MANAUS, em 17 de novembro de 2021. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, através de sua 

Pregoeira, torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N.º 

024/2021-FECMM-CMM, na forma a seguir: 

 
Objeto: Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, 

entre outros bens permanentes, para atender as necessidades da 

Câmara Municipal de Manaus, em conformidade com as condições, 

quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de 

Referência, oriundo do Processo Administrativo 

2021.10000.10718.0.001408. 

 
Data e Horário: 01/12/2021, às 10:00 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 Novembro 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 

025/2021-CMM, na forma a seguir: 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Manaus – CMM, conforme 

especificações e outros dados constantes no Termo de Referência e 

seus anexos, oriundo do Processo Administrativo 

2021.10000.10718.0.001747. 

 
Data e Horário: 02/12/2021, às 10:00 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 novembro de 2021. 
 

Helen Grace Costa Sena 

Pregoeira 
 

 


