
 

 

 
         Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29, incisos I e II, da Lei nº 13.303/2016: Mês de 

JANEIRO/2019 

 

SOSEC Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

1/2019 

Contratação de serviços referente a: a) dedetização; b) 
descupinização para mosquitos vetores da dengue e malária; 
c) termonebolização; d) desratização; e) desformigação, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme proposta de preço da 
Alfama, de 12.12.2018. 
Prazo: De 12 (doze) meses, de 17.1.2019 a 16.1.2020. 
 

ALFAMA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA – EPP 
(ALFAMA COMERCIO E 

SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS) 

R$ 13.578,84 
 

2/2019 

Contratação de 190 (cento e noventa) unidades de licença de 
uso do antivírus corporativo da AFEAM - 
EndpointProtectionInitialSubscriptionLicensewithSupport, 100-
249 Devices 3YR, por 36 (trinta e seis) meses, conforme 
proposta de preço da empresa Brasoftware, de 17.1.2019. 
Prazo: De 36 (trinta e seis) meses, de 22.1.2019 a 22.1.2022. 

BRASOFTWARE 
INFORMÁTICA LTDA 

R$ 19.758,10 

3/2019 

Aquisição de materiais, compreendendo: a) 500 (quinhentos) 
pacotes de Copo descartável 180 ml (pct c/ 100 und); b) 36 
(trinta e seis) unidades de Borracha com capa; c) 300 
(trezentas) unidades de Caneta azul escrita média compacta; 
d) 144 (cento e quarenta e quatro) unidades de lápis preto hb 
nª2; e) 50 (cinquenta) pacotes de liga amarela nª 18 50g; f) 
150 (cento e cinquenta) pacotes de envelope tamanho A4 
com 100 unidades. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação. 

HIELY COUTINHO 
PINHEIRO (MAXIMA 

COMERCIO) 
R$ 8.317,20 

4/2019 

Contratação de serviço de envio e recebimento de SMS 
corporativo, durante 12 (doze) meses, de fevereiro/2019 a 
fevereiro/2020, conforme tabela de preço da Zenvia de 
17.1.2019. 
Prazo: De 12 (doze) meses, de 1.2.2019 a 1.2.2020. 
 

ZENVIA MOBILE SERVICOS 
DIGITAIS S.A. 

R$ 39.000,00 

5/2019 

Concessão de uso de uma licença limitada, não exclusiva e 
intransferível do Sistema denominado SmartAdvisor 
(“Licença”) – versão Pro, para utilização da AFEAM, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme proposta de preços 
datada de 24.1.2019.   
Prazo: De 12 (doze) meses, de 7.2.2019 a 7.2.2020. 

BRAIN SOLUÇÕES 
INTEGRADAS LTDA 

R$ 17.544,24 

*SOSEC CANCELADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019: 6 
 
 

 

 


