
 

 

 
 

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

 

SOSEC Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

53/2018 

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 
 

54/2018 

Contratação de empresa especializada para Prestação de 
serviços de realização de exames ocupacionais (admissonal, 
demissional, mudança de função e retorno ao trabalho e 
periódico), pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender às 
necessidades da AFEAM 

 MICRO-LAB LTDA. R$ 30.695,00 

55/2018 

Contratação de serviços, compreendendo: a) elaboração de 
carta de desligamento da subestação e entrada na amazonas 
energia; b) emissão e registro de ART de responsabilidade 
técnica dos serviços; c) reaperto de todas as conexões 
elétricas de medida tensão; d) reaperto de todas as conexão 
elétricas de baixa tensão; e) verificação da operacionalidade 
das chaves seccionadas de media tensão até a proteção de 
cada transformador; f) verificação da operacionalidade das 
chaves seccionadoras de media tensão dos dois 
transformadores; g) verificação da operacionalidade do 
disjuntor de media tensão; h) verificação do nível de óleo dos 
transformadores; i) complemento do óleo do disjuntor de media 
tensão se necessário; j) retirada de amostra de óleo dos 2 
transformadores para analise; k) apresentação do laudo da 
análise de óleo das 2 amostras efetuada pela Itam; l) 
termografia no lado de media tensão e baixa tensão até o 
quadro de transferência;  m) apresentação de relatório do 
serviço de manutenção. 

H E DE MEDEIROS (H M 
SERVICO DE ENGENHARIA 

ELETRICA ME). 
R$ 11.800,00 

56/2018 

Aquisição de material compreendendo: a) 1 (um) rack parede 
19" 9U linkeo; b) 2 (duas) bandejas simples 1U bds -1U ; c) 2 
(dois) cabos HDMI 3M; d) 2 (dois) conversorespowerbalun; e) 
1800 (mil e oitocentos) metros de Cabo lan cat5 blindado; f) 60 
(sessenta) conectores RJ45 macho; g) 25 (vinte e cinco) 
caixas de proteção; h) 12 (doze) câmeras infra 20m vhd b 
2,8mm; i) 1 (um) mouse sem fio. 

MAPROTEM 
EIRELI (MAPROTEM) 

R$ 26.524,00 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

SOSEC Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

57/2018 

Contratação de prestação deserviço com mão de obra para 
manutenção/substituição de: a) cabeamento não adequado 
para os locais no qual foram instalados; b) cabeamentos 
danificados da área externa; c) conectores que estão oxidados 
e sem a devida proteção visando evitar intempéries; d) 
câmeras queimadas e/ou danificadas, instalação de rack na 
sala do Dvr’s para separar o acesso aos equipamentos e evitar 
acidentes com danos materiais 

MAPROTEM 
EIRELI (MAPROTEM) 

R$ 6.200,00 

58/2018 

Serviço de recarga de extintores, compreendendo: 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 

 ALFAMA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA. - EPP 
(ALFAMA COMERCIO E 

SERVICOS 
ESPECIALIZADOS) 

R$ 8.652,28 

60/2018 
Aquisição de 1500 (mil e quinhentos) ticket’s para fornecimento 
de água em garrafões de 20 litros. 

CONVENIENCIA 
ADRIANOPOLIS COMERCIO 
DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

EIRELI – EPP 

R$ 5.550,00 

62/2018 

Contratação de serviço de manutenção geral em 416m 
lineares de calhas metálicas da AFEAM, conforme a seguir: a) 
retirada de resíduos das calhas; b) limpeza e lavagem das 
calhas com jato, c) lixamento para aplicação de zarcão 
antiferrugem, d) pintura com tinta esmalte sintético cinza 
médio, e) instalação de telas nas calhas próximo as arvores. 

P CARDOSO DE MELO R$ 11.800,00 

 

 


