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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 04 de Outubro de 2019. 

 
 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE  DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT no uso de 
suas atribuições legais, e; 
 

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Municipal 
de Licitação – CML/PM, no procedimento referente ao Pregão Eletrônico 
nº 129/2019 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a adjudicação proferida pelo Presidente 
da Subcomissão de Bens e Serviços Comuns – CML/PM da Comissão 
Municipal de Licitação-CML/PM; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2019/16508/16697/00143; 
 
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do certame, em 

atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, 
resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse 
público; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício, 

irregularidade ou qualquer recurso pendente ao referido Processo 
Licitatório e desnecessidade de qualquer apuração ou diligência 
complementar; 

 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final exarado pelo 

Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação – CML 
emitido em 30 de setembro de 2019, presente nos autos, com 
manifestação favorável à regularidade do certame; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo Presidente 
da Subcomissão de Bens e Serviços Comuns – CML/PM, referente à  
licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 129/2019 – CML/PM. 
Tipo: menor preço por item, Processo Administrativo 
nº 2019/16508/16697/00143, que tem como objeto a “Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, 
para Transporte de pessoas em serviço, materiais e documentos, para 
atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos – MANAUSCULT e de seus espaços públicos”, cujo valor total 
dos itens licitados importa a quantia de R$ 70.704,00 (setenta mil, 
setecentos e quatro reais) tendo como vencedoras, as seguintes 
empresas: 
 

Item Empresa Vencedora Valor Licitado 

01 MERRONIT COMERCIAL LTDA R$ 11.808,00 

02 ML NASCIMENTO - EPP R$ 43.056,00 

03 ML NASCIMENTO - EPP R$ 15.840,00 

 
II – À Diretoria de Administração e Finanças, para as 

providências cabíveis; 
 

III – Publique–se no Diário Oficial do Município. 
 

Manaus, 04 de Outubro de 2019. 

 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 148/2019-CML/PM 

REGISTRO DE PREÇOS 
(Processo n. 2019/1637/5210 – SEMSA) 

 
OBJETO: “Eventual fornecimento de equipamento 

hospitalar (mesa ginecológica) para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, da Prefeitura de Manaus, conforme quantidade, 
especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de 
Referência”. 
Edital disponível: a partir do dia 10/10/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 23/10/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 23/10/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 

todas as indicações de tempo constantes no edital. 
 
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 

telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

 
Manaus, 04 de outubro de 2019. 

 

 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2019-CML/PM 

REGISTRO DE PREÇOS 
(Processo n. 2019/1637/2705 – SEMSA) 

 
OBJETO: “Eventual fornecimento de material e 

equipamento hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) da 
Prefeitura de Manaus, conforme quantidade, especificações técnicas, 
regras e condições estabelecidas no Termo de Referência anexo ao 
Edital”. 
Edital disponível: a partir do dia 10/10/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 23/10/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 23/10/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 

através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 

todas as indicações de tempo constantes no edital. 
 
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 

telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

 
Manaus, 04 de outubro de 2019. 

 

 

 


