
 

 

 
 

        Contratações com Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 24 , da Lei nº 8.666/93: Mês de NOVEMBRO/2017 

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

76 
 Contratação de prestação de serviços de consultoria, referente ao Módulo 
Patrimônio do Sistema SISPRO ERP. 

Sispro S/A Serviços 
e Tecnologia da 

Informação 
R$ 12.000,00  

77 

Contratação de serviço para confecções de lonas, compreendendo: a) lona 
impressa eletronicamente com acabamento em ilhós fixada com braçadeiras no 
local, medindo: 3,00 x 3,00m; b) lona impressa eletronicamente com acabamento 
em ilhós fixada com braçadeiras no local, medindo : 3,00 x 2,00m; c) lona 
impressa com acabamento, medindo: 5,00 x 1,00m. 

Adriano Silva da 
Frota – ME (Fenix 

Comunicacao 
Visual)  

R$ 4.525,00 

78 
Aquisição de 1000 (mil) ticket’s para fornecimento de água em garrafões de 20 
litros. 

Conveniencia 
Adrianopolis 
Comercio de 

Bebidas e 
Alimentos Eireli – 

EPP  

R$ 3.500,00 

79 
Contratação de empresa para serviços de relocação de 32 (trinta e duas) 
câmeras de seguranças com substituição e redirecionamento de cabos. 

Asn Segurança 
Eletrônica Ltda - ME  

R$ 7.200,00 

80 
 

Contratação de serviço de locação de equipamentos, compreendendo: a) 
Sonorização para salão medindo 20m x 20m ou 40mx40m; b) mesa yamaha 16 
canais digitais; c) microfones; d) pedais para microfones; e) microfones sem fio 
reserva; f) caixas de retorno para palco; g) microfones sem fio para salão; h) 
caixas amplificadas para salão; i) técnico de som; j) dj para musica ambiente;  k) 
palco medindo 8m x 4m, altura 80cm altura padrão com escada para segurança 
da comitiva; l) projetores, data-show; m) tela de projeção para laterais do palco 
4m x 3x; n) notebook; o) passador a laise sem fio; p) técnico de video; q) 
backdrop para banner de 8m x 3m de altura; r) backdrop para banner de 3m x 3m 
de altura todos backdrop com aluminio Q-30. 

Angelus Locações 
Ltda – EPP  

R$ 6.200,00 

81 
Prestação de serviços de realização de exames ocupacionais (admissonal, 
demissional, mudança de função e retorno ao trabalho), para atender os 
empregados da AFEAM, pelo período de 12 (doze) meses. 

Kelp Serviços 
Medicos Ltda – EPP.  

 
R$ 6.123,00 

82 
 Prestação de serviços de realização de exames ocupacionais (periódico), 
estimados em 171 (cento e setenta e um) para atender os empregados da 
AFEAM. 

Micro-Lab  
Laboratório de 

Analises e 
Pesquisas Clinicas 
e Biologicas Ltda-

EPP.  

R$ 15.903,00 

*SOS      *Sosec cancelada no mês de novembro de 2017: 83.  
 
 

 

 


