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Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29,

  
 

SOSEC Nº OBJETO

69/2020 

Aquisição de materiais de expediente relacionados na planilha de 
estimativa de custo anexa. Conforme orçamento nº 000337, de 
12/11/2020, da D REGO OLIVEIRA (DR COMERCIO DE 
PAPELARIA). 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

72/2020 

Contratação de empresa especializada, para a prestação dos 
seguintes serviços: a) Poda em plantas ornamentais (área de 
455m2); b) Adubação Orgânica (área de 23 m2); c) Roçagem de 
grama e ervas daninhas (área de 3.927m2) e d) Aplicação de 
herbicida (área de 4.356 m2). 
 Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

73/2020 

Aquisição de: a) 157 (cento e cinquenta e sete) licenças de Office 
365 Business Essentials, válidas por 01 (um) ano, com direito a 
1TB de armazenamento por usuário na nuvem do fornecedor da 
assinatura e caixa de e-mail com 50Gb; b) 20 (vinte) licenças de 
Exchange Online Plan 1, válidas por 01 (um) ano, com 
armazenamento de mensagens para 50Gb; e 
Power BI PRO 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

74/2020 

Prestação de serviço de fornecimento de buffet (brunch), para 
atender 200 (duzentas) pessoas, objetivando a realização de 
confraternização de final de ano da AFEAM, a ser realizada no dia 
18.12.2020, contendo: a) Mini sanduíches: (cream chease, 
salaminho e alface, pasta de atum e peito de peru com pasta de 
tomate seco); b) Salgados: (croissant, folhados de cupuaçu, 
bolinho de queijo, mini quiche de bacalhau, pastel de carne seca, 
canudinhos, patinha de caranguejo e bolinho de bacalhau); c) 
Patês: (pasta de queijo e ervas, pasta de azeitona e pasta de 
tomate seco); d) Brioches; e) Canapé e Tábua de frios: (salaminho, 
peito de peru defumado, lombinho, queijo mussarela e queijo 
prato); f) Bolo natalino com frutas; g) Taça da felicidade; h) Mousse 
de Ovomaltine; i) Bobó de camarão, suflê de bacalhau, fricassê de 
frango, pernil laminado,arroz e farofa ; j) Bebidas: Água Mineral, 
refrigerantes, sucos variados (laranja, abacaxi c/ hortelã, cajá e 
goiaba); k) Serviço de apoio: mesa de buffet, pratos de sobremesa, 
talheres, taças, lenços descartáveis, 02 copeiros, gelo e geleiras e 
l) 04 (quatro) garçons. 
 Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

 76/2020 

Aquisição de poltronas e cadeiras para a sala dos diretores e sala de 
reunião institucional, sendo: a) 01 (uma) poltrona presidente giratória 
com encosto em tela; b) 01 (uma) poltrona presidente ultra, com 
revestimento em couro; c) 01 (uma) cadeira de escritório tipo 
secretária executiva; 1 (uma) cadeira de espera, tipo longarina co
lugares; e 12 (catorze) cadeiras para escritório, tipo espera, base fixa.
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação. 
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Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29, incisos I e II, da Lei nº 13.303/2016: 
DEZEMBRO/2020 

OBJETO FORNECEDOR

Aquisição de materiais de expediente relacionados na planilha de 
estimativa de custo anexa. Conforme orçamento nº 000337, de 
12/11/2020, da D REGO OLIVEIRA (DR COMERCIO DE 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

D REGO OLIVEIRA
 (CNPJ: 33.231.654/0001

Contratação de empresa especializada, para a prestação dos 
seguintes serviços: a) Poda em plantas ornamentais (área de 
455m2); b) Adubação Orgânica (área de 23 m2); c) Roçagem de 
grama e ervas daninhas (área de 3.927m2) e d) Aplicação de 

4.356 m2).  
Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

P. DA SILVA MELO 
(CNPJ: 17.332.015/0001

Aquisição de: a) 157 (cento e cinquenta e sete) licenças de Office 
válidas por 01 (um) ano, com direito a 

1TB de armazenamento por usuário na nuvem do fornecedor da 
mail com 50Gb; b) 20 (vinte) licenças de 

Exchange Online Plan 1, válidas por 01 (um) ano, com 
armazenamento de mensagens para 50Gb; e c) 1 (uma) licença do 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

BRASOFTWARE 
INFORMATICA LTDA 

(CNPJ: 57.142.978/0001

Prestação de serviço de fornecimento de buffet (brunch), para 
200 (duzentas) pessoas, objetivando a realização de 

confraternização de final de ano da AFEAM, a ser realizada no dia 
18.12.2020, contendo: a) Mini sanduíches: (cream chease, 
salaminho e alface, pasta de atum e peito de peru com pasta de 

algados: (croissant, folhados de cupuaçu, 
bolinho de queijo, mini quiche de bacalhau, pastel de carne seca, 
canudinhos, patinha de caranguejo e bolinho de bacalhau); c) 
Patês: (pasta de queijo e ervas, pasta de azeitona e pasta de 

; e) Canapé e Tábua de frios: (salaminho, 
peito de peru defumado, lombinho, queijo mussarela e queijo 
prato); f) Bolo natalino com frutas; g) Taça da felicidade; h) Mousse 
de Ovomaltine; i) Bobó de camarão, suflê de bacalhau, fricassê de 

inado,arroz e farofa ; j) Bebidas: Água Mineral, 
refrigerantes, sucos variados (laranja, abacaxi c/ hortelã, cajá e 
goiaba); k) Serviço de apoio: mesa de buffet, pratos de sobremesa, 
talheres, taças, lenços descartáveis, 02 copeiros, gelo e geleiras e 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

ERIVAN DO SACRAMENTO 
BRAGA 

(CNPJ: 63.718.225/0001

Aquisição de poltronas e cadeiras para a sala dos diretores e sala de 
institucional, sendo: a) 01 (uma) poltrona presidente giratória 

com encosto em tela; b) 01 (uma) poltrona presidente ultra, com 
revestimento em couro; c) 01 (uma) cadeira de escritório tipo 
secretária executiva; 1 (uma) cadeira de espera, tipo longarina com 3 
lugares; e 12 (catorze) cadeiras para escritório, tipo espera, base fixa. 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

MOVENORTE COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 
(CNPJ: 84.499.755/0002

13.303/2016: Mês de  

FORNECEDOR VALOR R$ 

D REGO OLIVEIRA 
(CNPJ: 33.231.654/0001-85) 

 
R$ 5.028,40 

P. DA SILVA MELO - EIRELI 
(CNPJ: 17.332.015/0001-50) R$ 11.402,30 

BRASOFTWARE 
INFORMATICA LTDA 

(CNPJ: 57.142.978/0001-05) 
R$ 49.694,84 

ERIVAN DO SACRAMENTO 
BRAGA  

(CNPJ: 63.718.225/0001-06) 
R$ 10.120,00 

MOVENORTE COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 
(CNPJ: 84.499.755/0002-53) 

R$ 12.724,20 
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79/2020 

Contratação de Seguro Patrimonial, para atender a sede da 
AFEAM, com as seguintes coberturas: a) Incêndio, Queda de Raio, 
Implosão/Explosão de Qualquer Natureza e Queda de Aeronaves 
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais); b) Danos elétricos 
200.000,00 (duzentos mil reais); c) Tumultos, Greves e Lock
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); d) Roubo e/ou Furto 
Qualificado de bens - R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); e) 
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto de 
Veículos Terrestres e Fumaça 
reais); e, f) Cobertura para Assistência 24 horas (contratada), pelo 
período de 12 (doze) meses de 4.1.2021 a 4.1.2022, conforme 
proposta em anexo, de 9.9.2020 e e
Prazo: Por 12 meses, ou seja, de

*SOSEC´S CANCELADAS NO MÊS DE DEZEMBRO
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Seguro Patrimonial, para atender a sede da 
AFEAM, com as seguintes coberturas: a) Incêndio, Queda de Raio, 
Implosão/Explosão de Qualquer Natureza e Queda de Aeronaves - 
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais); b) Danos elétricos - R$ 

l reais); c) Tumultos, Greves e Lock-out - 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); d) Roubo e/ou Furto 

R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); e) 
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto de 
Veículos Terrestres e Fumaça - R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais); e, f) Cobertura para Assistência 24 horas (contratada), pelo 
período de 12 (doze) meses de 4.1.2021 a 4.1.2022, conforme 
proposta em anexo, de 9.9.2020 e e-mail de mesma data.  

ou seja, de 4.1.2021 a 4.1.2022; 

SOMPO SEGUROS S.A. 
(CNPJ: 61.383.493/0001

DEZEMBRO DE 2020 : 70, 71, 75, 77, 78. 

 
 

SOMPO SEGUROS S.A. 
(CNPJ: 61.383.493/0001-80) R$ 3.386,65 


