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Poder Legislativo - 
 

 
 

DESPACHO 
 

Processo: n. 2021.10000.10718.0.002024 
 

Interessados: Câmara Municipal de Manaus / Jonas 
Uchoa Salustiano 

 
Assunto: Dispensa de Licitação  

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 24, inciso X, da Lei n.º 

8.666/93, de 21/06/93, alterado pelo Decreto n. 9.412 de 18/06/18; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n. 

2021.10000.10718.0.002024; 
 

RESOLVE 
 

I – DISPENSAR a Licitação para locação do imóvel de 
propriedade do Sr. Jonas Uchoa Salustiano, com tamanho entre 600 
(seiscentos) e 800 (oitocentos) metros quadrados de área de 
armazenamento segura e adequada, com fins para depósito, para os 
bens servíveis e inservíveis da Câmara Municipal de Manaus, conforme 
Termo de Referência, no valor de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e 
quatro mil reais), pelo período de 12 (doze) meses. 

 
 
À CONSIDERAÇÃO do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Manaus, solicitando RATIFICAÇÃO. 
 

Manaus, 23 de novembro de 2021. 
 

 
ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA 

Diretor Geral 
 

Diante do exposto RATIFICO, nos Termos do Art. 26, 
caput, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, 
de 08/06/94, o ato de Dispensa de Licitação. 

 
Manaus, 23 de novembro de 2021.  

 
DAVID VALENTE REIS 

Presidente da Câmara Municipal de Manaus 
 

 
 

 
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 015/2021 – SRP/CMM  
 PROCESSO N.º 2021.10000.10718.0.001466. 

 
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 015/2021 - SRP/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 015/2021-
SRP/CMM -  Registro de Preços para Eventual fornecimento de 
sinalização e afins, medalhas, placas comemorativas e outras honrarias 
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaus - CMM. 
Todas as características e exigências estão contidas no Termo de 
Referência (Anexo I) oriundo do Processo Administrativo 
2021.10000.10718.0.001466, na forma abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

 

01 

Confecção de placa comemorativa em aço 
inox ASI 304, medindo 28x19cm, gravada 
por processo de corrosão profunda, 
esmaltada em cores, acondicionada em 
estojo de veludo especial com aplicação do 
brasão do Município de Manaus e plaquetas 
em latão dourado, gravadas por processo de 
corrosão profunda, esmaltada em cores, 
resinadas, inseridas no estojo. 

 
UND 

 
100 515,00 

02 

Confecção de medalha cor ouro em latão 
estampado frente e verso medindo 55mm, 
formato redonda recortada a laser, com 
gravação por corrosão profunda, esmaltada 
em cores, sendo na frente a estampa do 
rosto do homenageado, circulando a 
imagem o nome do homenageado na parte 
superior Câmara Municipal de Manaus na 
inferior e no verso ao alto o brasão do 
Município de 
Manaus circulado com o nome da Câmara 
Municipal de Manaus, com passador e fita 
de cetim branco pérola com detalhes em 
dourado com 3,8cm de largura por 85cm de 
comprimento, acondicionada em estojo 
especial med. 10,5x15cm com plaqueta em 
metal dourado (pin) em brasão do Município, 
com 2mm de 
Espessura com aplicação de resina cristal e 
fecho de segurança (Artes diversas). 

 
UND 

 
100 440,00 

03 

Confecção de medalha cor ouro em metal 
estampado frente e verso, recortado a laser 
(formato estrela) med. 45mmx45mmx45mm, 
sendo na frente estampa indicada pelo 
Cerimonial, esmaltada em cores, circulada 
ao alto o texto “Medalha 
de Ouro” e abaixo o texto “Cidade de 
Manaus” e no verso a estampa do Brasão do 
Município de Manaus e abaixo o texto 
“Medalha de Ouro” com passador e fita de 
gorgorão em três cores (azul, vermelho e 
branco) medindo 3,5cm de largura e 36cm 
de comprimento presa por fitilho branco 
costurado, acondicionada em estojo 
especial medindo 10,5x15cm com plaqueta 
em metal dourado (pin) do brasão do 
Município, com 2mm de espessura com 
aplicação de resina e fecho de segurança 
(Arte Medalha de Ouro Cidade de Manaus) 

 
UND 

 
50 547,00 

04 

Confecção de diploma em aço inox ASI 304, 
1,00mm de espessura, medindo 28x19cm, 
gravada por processo de corrosão profunda 
(dados informados na época da confecção e 
brasão do Município de Manaus), esmaltado 
em cores, com marca d’água do Brasão do 
Município de Manaus ao fundo, 
acondicionada em estojo de veludo especial 
com aplicação do Brasão do Município de 
Manaus e plaquetas em latão dourado, 
gravada por processo de corrosão profunda, 
esmaltada em cores, resinadas, inseridas no 
estojo. 

 
UND 

 
100 580,00 

05 

Confecção de plaquetas de metal dourado 
(pin), estampado, recortado no formato do 
Brasão do Município esmaltado em cores 
espessura 2mm com aplicação de resina 
cristal e fecho de segurança 

 
UND 

 
500 42,00 

06 

Confecção de diploma em papel collor plus 
300g marjoca, impressão laser digital 4/0 
cores e hot stamping dourada, formato 30cm 
x 22cm acondicionada em porta diploma 
capa dura em papel percalux, cor verde, 
formato 33cm x 47cm gravação a laser 
digital e hot stamping dourada  

 
UND 

 
200 387,00 
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07 

Confecção de diploma em papel collor plus 
300g marjoca, impressão laser digital 4/0 
cores e hot stamping dourado, formato 30cm 
x 22cm  

 
UND 

 
2.000 23,90 

08 

Confecção de banner em lona Vinílica 440g, 
impressão digital em policromia 4/0 cores. 
Corte reto e seco, acabamento com bastão 
em alumínio, ponteiras de borracha e cordão 
para pendurar. 

 
M2 

 
1.000 57,50 

09 

Confecção de faixa em lona vinílica brilho 
440g. Impressão digital em policromia 4/0 
cores. Corte reto e seco, acabamento com 
bastão em alumínio, ponteiras de borracha 
e cordão para pendurar. 

 
M2 

 
1.000 63,00 

10 

Confecção de camisa em meia malha 
branca/colorida, modelo gola careca, manga 
curta, produzida em malha fio 30.1, 
tamanhos diversos, impressão em silk 
screen (policromia) frente, costas e mangas. 

 
UND 

 
2.000 25,90 

11 

Confecção de adesivo impresso por full 
collor em policromia com aplicação no local 
(metro quadrado). 

 
M2 

 
1.000 57,00 

12 

Confecção de placa em pvc para sinalização 
personalizada com adesivo impresso por 
processo full collor e fita dupla com 
instalação no local (metro quadrado). 

 
M2 

 
500 575,00 

13 

Carimbo material corpo: acrílico, base: 
acrílico. Dimensões 4,5x2cm Tipo auto-
entintado e automático, formato: retangular 

 
UND 

 
100 74,00 

14 

Carimbo, tipo: automático, auto-entintado, 
material: corpo plástico, cor da almofada: 
azul ou preta, personalização: a ser definida, 
dimensões: 6,0cm x 4,0cm (AxL), 
características adicionais: almofada de tinta 
embutida. 

 
UND 

 
100 143,00 

15 

Carimbo, tipo: automático, auto-entintado, 
material: corpo plástico, cor da almofada: 
azul ou preta, personalização: a ser definida, 
dimensões: 7,0cm x 3,8cm (A x L), 
características adicionais: almofada de tinta 
embutida. 

 
UND 

 
100 117,80 

16 

Carimbo, tipo: automático, auto-entintado, 
material: corpo plástico, cor da almofada: 
azul ou preta, personalização: a ser definida, 
dimensões: 1,6cm x 4,5cm (A x L), 
características adicionais: almofada de tinta 
embutida. 

 
UND 

 
100 63,50 

17 

Confecção de plaqueta de patrimônio em 
aço inox med. 4,70 x1,60cm personalizada 
por processo de corrosão profunda pintura 
esmaltada em cores. 

 
UND 

 
5.000 7,50 

18 

Confecção de placa em acrílico com recorte 
especial e polido personalizado com adesivo 
impresso por processo digital (metro 
quadrado). 

 
M2 

 
500 730,00 

19 

Confecção de troféus em acrílico med. 
Corpo: 15x15cm com espessura de 8mm 
personalizado com adesivo impresso por 
processo full collor e aplique de resina, base 
med. 16x6cm com espessura de 10mm 
personalizada com plaqueta em acrílico 
metalizado med. 12x2,5cm. 

 
UND 

 
200 278,00 

20 

Confecção de crachá em pvc impressão full 
collor dupla face colorida conforme artes 
individuais atualizadas na época da 
solicitação. 

 
UND 

 
2.000 16,90 

21 

Confecção de cordão dupla face 
personalizado, com fio 100% poliéster, 
acetinado. Medindo 1cm de largura e 80cm 
de comprimento, com gravação em 
processo de sublimação, nas pontas opções 
diversas: jacaré, porta crachá rígido, argola 
para chaves, mosquetão metálico porta 
celular, tudo com garra metálica para dar 
acabamento e garantir que a ponta não se 
solte 

 
UND 

 
2.000 11,50 

22 

Serviço de aplicação de película de controle 
solar (insulfilme) 100% com fornecimento da 
película. 

 
M2 

 
2.000 78,50 

23 

Cartão de visita, formato: 90x50mm, 4/4 
cores (frente e verso), aplicação de verniz 
localizado, papel couchê brilho, 
120grams/m2. Tamanho 9x5cm. 
Acondicionado. Conforme artes individuais 
atualizadas na época da solicitação. 

 
UND 

 
10.000 1,17 

24 

Camisa com gola polo, adulto, mangas 
curtas, bordado na frente e nas costas 
pintura em uma cor. Malha pique 50% 
algodão e 50% poliéster. Cor preta ou azul, 
conforme pedido. Tamanhos variados. 

 
UND 

 
600 56,80 

25 

Confecção de plaquetas de metal dourado 
(pin), estampado, recortado no formato do 
Brasão do Município esmaltado em cores e 
plaqueta com Nome 
VEREADOR/VEREADORA, espessura 
2mm com aplicação de resina cristal e fecho 
de segurança. 

 
UND 

 
100 43,80 

26 

Adesivo em vinil transparente med. 14cm x 
11cm, impresso por processo digital full 
Collor, aplicação em vinil leitoso branco. 
conforme artes individuais atualizadas na 
época da solicitação. 

 
UND 

 
500 9,45 

27 

Confecção de placa de inauguração em aço, 
gravada por corrosão profunda, esmaltada 
em cores, envernizada med. 45cm x 35cm 
com instalação. 

 
UND 

 
20 1.770,00 

28 

Confecção de placa de em latão dourado, 
gravada por corrosão profunda, esmaltada 
em cores, envernizada med. 45cm x 35cm. 

 
UND 

 
50 2.180,00 

 
Empresa vencedora: MARCA BRASIL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA inscrita no CNPJ n.º 06.889.405/0001-
09. 

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do 
proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos 
termos da lei. 

 
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MANAUS, em 23 de novembro de 2021. 

 

 
 

 


