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Poder Legislativo - 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, através de sua 

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

022/2021-SRP/CMM, na forma a seguir: 

 

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de locação de 

solução de conectividade de rede como Firewall corporativo tipo 

appliance (HA) para proteção de perímetro de rede, Switch core de alta-

disponibilidade para data center, Switch de campus mínimo 48 portas 

10/100/1000Base-T para conectividade de acesso dos 11 racks de 

distribuição e um Repositório de armazenamento de backup em disco 

para proteção de dados, para uso institucional da Câmara Municipal de 

Manaus. Todas as características e exigências estão contidas no Termo 

de Referência (Anexo I). 

 

Data e Horário: 24/11/2021, 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, 10 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 

023/2021-CMM, na forma a seguir: 

 

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, quantidades e exigências estabelecidas 

no Termo de Referência (Anexo I) oriundo do Processo Administrativo 

2021.10000.10718.0.001799. 

Data e Horário: 29/11/2021, 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, 10 de novembro de 2021. 

 

Helen Grace Costa Sena 

Pregoeira 

 

 
 

 

 


