
 

 

 
 

             Contratações com Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 24 , da Lei nº 8.666/93: Mês de JANEIRO/2018 

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

1 

Aquisição de: a) 4 (quatro) unidades de Recarga de Extintor 
PQM04KGS; b) 19 (dezenove) unidades de Recarga de Extintor 
PQM06KGS; c) 41 (quarenta e um) unidades de Recarga de 
Extintor CO²06KGS; d) 14 (quatorze) unidades Recarga de 
Extintor AGM10LTS; e) 1 (uma) unidade de Recarga de Extintor 
CO² 10KGS; f) 79 (setenta e nove) testes hidrostático com 
pintura em extintores de incêndio. 
OBS: O serviço refere-se somente a recarga dos extintores e 
testes hidrostáticos, a substituição de peças não será cobrada 

neste exercício. 
Período: Execução imediata. 

Alfama Comercio e 
Servicos Ltda. - Epp  

R$: 8.652,28 

2 

Contratação de Instituição Financeira Bancária para a prestação 
de serviços bancários de cobrança via documento de 
arrecadação. 
Período: De 18.1.2018 a 18.3.2018. 

Banco Bradesco S.A.  
 

R$ 12.227,00 

3 

Contratação de operadora telefônica especializada para a 
prestação de serviços: de Telefonia móvel digital pessoal – 
SMP, telefonia digital 0800 para atendimento através de Call 
Center, telefônico fixo de longa distância – STFC e telefônico 
fixo comutado local com troncos digitais e blocos de ramais 
DDR, providos por uma infraestrutura de Rede de Comunicação 
Digital composta em fibra ótica e de todas as funcionalidades 
necessárias ao bom funcionamento da rede, para atendimento 
das necessidades desta Agência. 

Período: De 18.1.2018 a 18.3.2018 

CLARO S.A  
 

R$ 15.773,10 

5 

 Concessão de uso de uma licença limitada, não exclusiva e 
intransferível do Sistema denominado Smart Advisor 
(“Licença”) – versão Pro, para utilização da AFEAM, pelo 

período de 12 (doze) meses. 
Período: De 6.2.2018 a 6.2.2019 

Brain Soluções 
Integradas Ltda  

 
 

R$ 15.600,00 

6 

Contratação de serviços especializados de avaliação e perícia 
de engenharia no imóvel/terreno localizado na Margem do Rio 
Solimões, Comunidade do Remanso, Zona Rural, Município de 
Fonte Boa/AM, com área total de 140.000 m², registrada no 
Cartório da Comarca de Fonte Boa/AM em 12/01/2006, no Livro 
de Registro de Imóveis nº 2, fls. 245, matrícula 818, e área 
desmembrada de 10.000 m², registrada no Cartório Extrajudicial 
– Serviço Notarial e Registral de Fonte Boa/AM, no Livro de 
Registro Geral nº 2, matrícula 151, e com Título Definitivo 
expedido pela Prefeitura Municipal de Fonte Boa em 16/12/2004, 
para fins de determinar o preço real de mercado de acordo com 
a legislação vigente. 
Período: Execução imediata. 

Abraão Mosés Bastos 
Abitbol  

R$ 3.690,00 



 

 

7 

Contratação de serviços especializados de avaliação e perícia 
de engenharia no imóvel/terreno localizado na AM 010, Km 64, 
Margem Esquerda, Zona Rural, Município de Rio Preto da 
Eva/AM, com área total de 48.9047 hectares, área total 
construída de 11.898,06 m², registrada no Cartório Único de 
Registro de Imóveis do Rio Preto da Eva/AM em 12/07/2016, no 
Livro de Registro Geral de Imóvel nº 2-A, fls. 44, matrícula 446, 
para fins de determinar o preço real de mercado de acordo com 
a legislação vigente. 
Período: Execução imediata. 

C. J. Arquitetos 
Associados Ltda  

 
R$ 14.987,50 

9 

EMPRESA 1: Aquisição de: a) 270 (duzentos e setenta) 

unidades de açúcar cristal (embalagem de 1kg); b)  120 (cento e 
vinte) unidades de café torrado moído (embalagem de 250g) e c) 
250 (duzentos e cinqüenta) unidades de leite em pó integral 
(embalagem de 400g).  
 
EMPRESA 2: Aquisição de: a) 7 (sete) caixas de açúcar sache 

envelope de 5g (embalagem com 1.000 unidades) e b) 5 (cinco) 
caixas de mexedor drink cristal (embalagem com 200 unidades).  
Período: Execução imediata. 

EMPRESA 1: Cdl 
Centro de Distribuição 

e Logística Ltda 
(ATACK)  

EMPRESA 2: Industria 
de Café Manaus Ltda  

EMPRESA 1: R$ 
2.526,80 

EMPRESA 2: R$ 
423,00 

10 

Aquisição de material, compreendendo: a) 1.000 (mil) unidades 
de Folders formato aberto 42cm29,7cm, fechado 21 cm x29,7 
em papel couche 170gr impressão 4/4 com laminação e verniz 
localizado; b) 1.000 (mil) unidades de Folders em papel couche 
170gr, impressão 4/4 com laminação e verniz localizado; c) 
1.000 (mil) unidades de Folder uma lâmina em papel couche 
170gr, impressão 4/4 com laminação e verniz localizado. 
Período: Execução imediata. 

Grafica Santa Luzia 
Industria e Comercio 

Ltda – Epp 
R$ 5.150,00 

11 

Prestação de serviços técnicos de treinamento em estatística 
básica, a ser realizado no período de 5.2.2018 a 9.2.2018, no 
horário das 13h às 17h, com carga horária de 20h e emissão de 
Declaração de Participação no Curso para cada participante. 
Período: Execução imediata. 

José Raimundo 
Gomes Pereira  

R$ 4.200,00 

*Sosecs canceladas no mês de janeiro de 2018: 4 e 8. 

 

 

 


