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Manaus, quinta-feira 22 de abril de 2021 Ano VIII, Edição 1439 - R$ 1,00    
 

 

Poder Legislativo - 
 

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, através de sua 

Pregoeira, torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N.º 
006/2021/CMM, na forma a seguir: 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de telecomunicações e telefonia fixa comutada - 
STFC, contemplando solução de telefonia IP (PABX IP), Ramais DDR 
(Discagem Direta a Ramal), chamadas telefônicas fixa, móvel e longa 
distância e Telefones IPs, como também a contratação de um link de 
500Mbps FULL de acesso dedicado à internet por meio de IP Internet 
Protocolo, com o fornecimento de 16 IPs Válidos de máscara 28 bits e 
circuitos de acesso em fibra óptica redundante, com mais de uma saída 
de Manaus por circuit distinto, fornecimento de pontos de acesso (AP) 
Rede Wi-Fi inteligente com controladora de alto desempenho, como 
também a contratação de um circuito em fibra óptica com redundância e 
dedicado para transporte de dados entre Câmara Municipal de Manaus e 
Prefeitura Municipal de Manaus com banda simétrica de 60Mbps para 
cópia de segurança de dados. Incluindo nos serviços acima descritos, o 
fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação em 
regime de comodato, com instalação, configuração, treinamento nas 
soluções no formato hands-on, conforme os quantitativos e especificações 
definidos no Termo de Referência e seus anexos do presente Edital, para 
uso institucional da Câmara Municipal de Manaus – CMM, resultado do 
Processo administrativo n.º 2021.10000.10718.0.000090. 

 
Data e Horário: 07/05/2021, 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 8h 
às 12 h, Contato: (92) 3303-2762.  

 
Manaus, 22 de Abril de 2021. 

 
Helen Grace Costa Sena 

Pregoeira 
 

 
 

 
EXTRATO 

 
ESPÉCIE: 2° Termo Aditivo ao Contrato n. 001/2019.   
 
FUNDAMENTO: Processo n. 2021.10000.10718.0.000684. 
 
OBJETO:  O presente aditamento tem por objeto prorrogar 

o prazo de vigência estipulado Na clausula segunda do Contrato n. 
001/2019. 

 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
  
VALOR: O presente aditamento tem por objeto o valor de 

global de R$ 138.750,00 (cento e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta 
reais). 

  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas se encontram 

na seguinte dotação orçamentária: 01.122.0122.2181.0000, fonte: 100, 
natureza da despesa: 33903916 – Manutenção e Conservação de Bens 
Imóveis, Nota de Empenho 2021NE00226, emitida em 15/04/2021, no 

valor de R$ 98.281,25 (noventa e oito mil duzentos e oitenta e um reais e 
vinte e cinco centavos)  para atender o período de 16/04/2021 a 
31/12/2021, ficando o valor de R$ 40.468,75 (quarenta mil quatrocentos e 
sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para o exercício de 2022.          

 
SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o Sr. 

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA pela empresa MDA 
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-EPP. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 
Manaus, 16 de abril de 2021. 

 
 

 
EXTRATO 

 
ESPÉCIE: 3° Termo Aditivo ao Contrato n. 006/2018.   
 

FUNDAMENTO: Processo n. 2021.10000.10718.0.000550. 
 

OBJETO:  O presente aditamento tem por objeto prorrogar 
o prazo de vigência estipulado Na clausula segunda do Contrato n. 
006/2018. 

 

PRAZO: 12 (doze) meses. 
  
VALOR: Valor global estimado deste aditivo será de R$ 

295.284,00 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta quatro 
reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  As despesas se encontram 
na seguinte dotação orçamentária: 01.122.0122.2180, fonte: 100, 
natureza da despesa: 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes 
Automotivos, Nota de Empenho 2021NE00203, no valor estimado de R$ 
132.619,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e dezenove reais) 
correspondente ao período de 24/03/2021 a 31/12/2021, ficando o saldo 
do valor estimado do contrato para o exercício de 2022.          

 

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o 
Sr. ERALDO DE SOUZA TELES pela empresa PODIUM COMERCIO DE 
PNEUS AUTO CENTER LTDA. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 
Manaus, 24 de março de 2021. 
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