
 

 

 
 

         Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29, incisos I e II, da Lei nº 13.303/2016: Mês de 
NOVEMBRO/2018 

 

SOSEC Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

49/2018 
Aquisição de equipamentos e instalação dos mesmos, na 
cancela e portão da AFEAM, compreendendo: a) 1 (um) motor 
Dz ind.2.2 robust; b) 1 (uma) placa ppa cancela. 

MAPROTEM 
EIRELI (MAPROTEM) 

R$ 6.200,00 
 

50/2018 

Contratação de serviço de mão de obra para retirada de 
100m²de telhados e rufos e instalação de 100m² de telha 
galvanizada nova e rufos, sendo ela toda isolada nos cantos 
comparafusos,manta e silicone. 

CONSTRUTORA SÃO 
FRANCISCO LTDA. 

R$8.460,00 

51/2018 

Fornecimento dos seguintes materiais : a) 105 (cento e cinco) 
metros de telha Galvalume trapézio 0,43 cm;  b) 1.000 (hum 
mil) peças de parafusos auto brocante 3/4 x 1/4; 5 (cinco) 
peças de manta 10mt x 05cm (SIKA); c) 12(doze) peças de 
adesivos Sikaflex para calha (SIKA); d) 90 (noventa) kg de 
chapa Galvalume bobina 0,43 x 1200 mm, materiais a serem 
utilizados na manutenção e substituição dos telhados e rufos 
das áreas GEJURI, ASCOMe OUVIDORIA. 

4DA INDUSTRIA E 
IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS LTDA. 
R$4.230,24 

52/2018 

Contratação de serviço de mão de obra para conserto no muro 
da Afeam (muro da faixada do prédio principal que faz frente 
para a avenida Constantino Nery), compreendendo os 
seguintes materiais: a) 8 (oito) peças de Barra ch. 1.1/2x1/8 
6m; b) 4 (quatro) peças de Perfis u 4x1.1/2x2,00; c) 3 (três) 
peças de Perfis u 1x1x2,00mm 6m; d)1 (um) galão de Tinta 
primer cinza médio fosco Gl 3,6l; e) 4 (quatro) peças de disco 
corte 4.1/2x1/8x7/8 super; f) 2 (dois) kl de Eletrodo ok 
serralheiro 2,50mm; g) 1 (uma) unidade de Thinner 0,9 l 
luksnovasintmultuso 206; h) 200 (duzentas) unidades de 
Tijolos; i) 4 (quatro) sacos de areia; j) 4 (quatro) Sacos de 
cimento; k) Limpeza da área; l) Frete 

ROBERTO LOPES DA SILVA 
– ME 

R$4.012,38 

 

 


