
 

                     
 
                Contratações com Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 26, da Lei nº 8.666/93: Mês de AGOSTO/2017 
 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

44 

EMPRESA 1: Aquisição de: a) 160 (cento e sessenta) unidades de café 

tradicional (embalagem de 250g); b)  38 (trinta e oito) unidades de café 
expresso (embalagem de 1kg). 
EMPRESA 2: Aquisição de: a) 110 (cento e dez) unidades de açúcar 

cristal (embalagem de 1kg); b) 120 (cento e vinte) unidades de leite em 
pó integral (embalagem 400g); c) 100 (cem) unidades de leite em pó 
desnatado (embalagem 400g). 

INDUSTRIA DE CAFÉ 
MANAUS LTDA 

 
 

CDL CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 

LTDA (ATACK) 

R$ 4.050,70 

45 
Contratação de Instituição Financeira Bancária para a prestação de 
serviços bancários de cobrança via documento de arrecadação. 

BANCO BRADESCO S.A. R$ 14.110,00 

46 
Contratação de empresa para publicação das demonstrações contábeis 
da AFEAM, referente ao exercício do primeiro semestre de 2017 no jornal 
Amazonas em Tempo. 

CONTEUDO AGENCIA DE 
PUBLICIDADE LTDA 

R$ 14.000,00 

47 
Contratação de empresa para publicação das demonstrações contábeis 
do FMPES, referente ao exercício do primeiro semestre de 2017 no jornal 
Amazonas em Tempo. 

CONTEUDO AGENCIA DE 
PUBLICIDADE LTDA 

R$ 14.000,00 

48 

Aquisição de materiais de construção para manutenção nos banheiros 
masculino, feminino e Hall – GECAT/GECOB, constantes dos seguintes 
materiais/produtos: a) 136,88m² (cento e trinta e seis metros quadrados e 
oitenta e oito centímetros) de piso pf decorado 62x62cm; b) 149,64m² 
(cento e quarenta e nove metros quadrados e sessenta e quatro 
centímetros) de revestimento de porcelanato esm. 32X66cm nevada lux;  
c) 13 (treze) unidades de rejuntamento flex 5kg cinza platina; d) 7 (sete) 
unidades de junta linha certa 1,5 mm; e) 3 (três) unidades de junta linha 
certa 3,0 mm; f) 76 (setenta e seis) unidades de pastilha de vidro 30x30 
verde; g) 250 (duzentos e cinqüenta) unidades de tijolos padrão 19x19; h) 
9 (nove) sacos de cimento Cemex 42,5 CPII; i) 2 (duas) unidades de 
imper. aditivo plastificante 3.600ml; j) 40 (quarenta)  sacos de areia para 
obra; k) 23 (vinte e três) unidades de cap. roscavel B ¾”; n) 3 (três) 
unidades de mictório de louça c/sifão integ. Br. gelo; l) 3 (três) unidades 
de válvulas p/mictório fech. auto. stander; m) 3 (três) unidades de 
parafuso vaso sanitário latão s-08 jg 

ARAÚJO E ARAÚJO 
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 

R$ 13.954,24 

50 

Contratação de serviços para manutenção nos banheiros masculino, 
feminino e Hall – GECAT/GECOB, constantes das seguintes atividades: 
a) instalação e revestimento cerâmico no piso e parede; b) substituição 
das louças sanitárias; c) substituição de bancadas e pias, relocar os 
mictórios; d) fechamento de vão e demolição de alvenaria com 
acabamento; e) forro de gesso liso; f) instalação de luminárias; g) 
remoção de portas; h) aplicação de massa e pintura. 

AZEVEDO CONSTRUCÕES 
EIRELI – ME 

R$ 9.000,00 

51 

Contratação de prestação de serviços de consultoria, referente ao Módulo 
Recursos Humanos – RS100685 do Sistema SISPRO ERP, para adequar 
a interface – TCE/AM, SHAPAINLF312B/HAPAINLECONT, da seguinte 
forma: a) Criando os arquivos: 9.7 Arquivo: CARGOSPLANO.REM, 
páginas 53 a 54; 9.8 Arquivo: CARGOSPLANOFOLHA.REM, páginas 54 
a 55; 9.9 Arquivo: ATOSADMISSÃOFOLHA.REM, página 56 e b) 
Alterando os arquivos: 9.2 Arquivo: FOLHA DE 
PAGAMENTOSERVIDOR.REM, páginas 48 a 49;  9.3 Arquivo: 
SERVIDOR.REM, páginas 49 a 50; 9.5 Arquivo: EVENTOSFOLHA.REM, 
páginas 52 a 53; 9.6 Arquivo: BENEFICIARIOPENSAO.REM página 53, 
conforme Layouts dos arquivos para integração com Portal E- Contas – 
PCM. Versão 07.06.2017. 
 

SISPRO S/A SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
R$ 14.000,00 

*SOSEC’S CANCELADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017: 43 E 49.  

 


