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DESPACHO 
 

PROCESSO n.º 2021.10000.10718.0.001953 
 

ASSUNTO: REVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
027/2021-CMM. 

  
DECISÃO 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, 

no uso de suas atribuições; 
 

CONSIDERANDO o processo licitatório supracitado, que 
objetivou a Contratação de empresas prestadoras de serviços 
especializados de Consultoria marketing institucional, para ampliar as 
ações e dinamizar a utilização dos canais de comunicação da Câmara 
Municipal de Manaus, tanto para com o público externo quanto para com 
seu público interno (Endomarketing), e de veiculação de informes 
publicitários em jornais, revistas, blogs e portais de notícias na internet, 
conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) oriundo do 
Processo Administrativo 2021.10000.10718.0.001953; 

 

CONSIDERANDO ainda o princípio da autotutela, que 
permite a Administração Pública exercer controle sobre seus próprios 
atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os 
irregulares ou inoportunos; 

 

CONSIDERANDO que a Administração Pública está 
vinculada à lei, podendo exercer o controle da legalidade de seus atos, 
e com base no art. 49 da Lei 8.666/93; 

 
R E S O L V E: 

 
I – REVOGAR o Processo Licitatório realizado na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021-CMM, por razões de 
interesse público, decorrente do Princípio da Autotutela, em que a 
Administração Pública pode rever seus atos a qualquer momento. 

 

II – Cientifique-se, cumpra-se, publique-se. 
 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MANAUS, em 28 de dezembro de 2021. 

 

Ver. David Valente Reis 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 

 
 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 028/2021 - CMM 
PROCESSO N.º 2021.10000.10718.0.002221. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, 
no uso de suas atribuições legais e diante dos elementos que instruem o 
presente, com fundamento no art. 43, inciso VI da Lei federal nº 8.666/93 
e no art. 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGA o 
resultado do Pregão n.º 028/2021-CMM, do tipo menor preço global, cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria técnica compreendendo a gestão organizacional 
e gestão de pessoas da Câmara Municipal de Manaus – CMM, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, oriundo do Processo Administrativo 
2021.10000.10718.0.002221, ADJUDICADO pela PREGOEIRA após a 
confirmação da proposta pela empresa vencedora FERREIRA E 
PERGAMON CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
07.542.421/0001-93, no valor global de R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais). 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MANAUS, em 28 de dezembro de 2021. 

 

Ver. David Valente Reis 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 

 

Extrato 
 

ESPÉCIE: Contrato N. 026/2021.   
 
FUNDAMENTO:  em consequência do processo licitatório 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 2021.10000.10718.0.001799.   

 
OBJETO   Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de controle de pragas e sanitização, com 
fornecimento de insumos e mão de obra, em todas as dependências da 
Câmara Municipal de Manaus  

 
PRAZO:  O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, no 

período de 01/12/2021 a 01/12/2022. 
 
VALOR:  os valores mensal estimado de R$31.976,67 

(trinta e um mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos) mais o valor estimado de R$ 55.216,88 (cinquenta e cinco 
duzentos e dezesseis e oitenta e oito centavos) perfazendo o valor 
global de R$ 1.046.214,60 (um milhão quarenta e seis mil duzentos e 
quatorze e sessenta centavos). 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   As despesas decorrentes 

deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: A 
despesa correrá por conta dos recursos destinados ao exercício de 2021, 
sob a nomenclatura, referente à Dedetização → Programa de Trabalho: 
1122012221810000 – Natureza da Despesa 33903900 – Outros 
Serviços de Terceiros; Fonte de Recursos 01000000 – Recursos 
Ordinários, tendo sido emitida a Nota de Empenho de Nº 2021NE00643, 
no valor de R$ 31.967,67 (trinta e um mil novecentos e sessenta e sete 
reais e sessenta e sete centavos) ficando o valor de R$ 351.644,37 
(trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e 
trinta e sete centavos) para atender o exercício de 2022 e a Nota De 
Empenho de Nº 2021NE00641 referente a Sanitização → Programa de 
Trabalho: 1305015110960000 – Natureza da Despesa 33903900 – 
Outros Serviços de Terceiros; Fonte de Recursos 1000001 – Recursos 
Ordinários sendo emitido no valor de R$ 55.216,88 (cinquenta e cinco mil 
duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) para o exercício de 
2021 ficando o valor de R$ 607.385,68 (seiscentos e sete mil trezentos 
e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para o exercício de 
2022. 
 

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e a 
Sra DEIDY DA SILVA OLIVEIRA pela empresa ECONTROL 
CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 
 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 
Manaus, 1 de dezembro de 2021. 
 

DAVID VALENTE REIS 
Presidente da Câmara Municipal de Manaus 

 

 
 

 
Extrato 

 
ESPÉCIE: CONTRATO Nº 027/2021.   
 
FUNDAMENTO:  em consequência do processo licitatório 

na modalidade Pregão Presencial Nº 025/2021 tendo em vista o que 
consta do processo administrativo nº 2021.10000.10718.0.001747  

 
OBJETO Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de vigilância e segurança armada nas 
dependências da Câmara Municipal de Manaus, conforme 
especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de 
Referência (Anexo I) e seus Anexos. 

 
PRAZO:  O prazo de vigência é de 12 (doze) meses a 

contar de 07/12/2021 a 07/12/2022.  
 


