
 

 

 
 

            Contratações Diretas por Dispensa e Inexigibilidade de Licitação sob amparo dos Arts. 24 e 25, da Lei nº 8.666/93: 
Mês de FEVEREIRO/2018 

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

12 

Aquisição de material para suprir estoque de materiais, com 
cobertura para 5 (cinco) meses, compreendendo: a) 1.000 (mil) 
unidades de caixa de papelão ondulada, revestido em cartão 
kraft para arquivo de documentos, dimensão 365 x 140 x 255 
mm; b) 50.000 (cinqüenta mil) unidades de envelope saco offset 
90g, branco, formato 240 mm x 340mm. Período: Execução 
imediata. 

Tony A P Alves – Epp  R$ 15.730,00 

13 

Serviço de manutenção (lavagem e limpeza) em 
condicionadores de ar, compreendendo: a) desmontagem e 
retirada de todas as evaporadoras; b) lavagem individual de 
cada evaporadora; c) limpeza da estrutura fixa das 
evaporadoras; d) limpeza das peças da evaporadora, inclusive 
bomba d’água e) lavagem das serpentinas das condensadoras, 
no local em que se encontram; f) remontagem das 
evaporadoras; g) teste de funcionamento de todos os aparelhos. 
Período: Execução imediata. 

Roberto Lopes da 
Silva – ME  

R$ 9.600,00  

14 

Contratação de serviços especializados de elaboração e 
implementação dos Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e de Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), para fins de dar cumprimento as Normas 
Regulamentadoras de nºs 7 e 9 do Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE, para o período de 2018. Período: Execução 
imediata. 

Gr Gestão e 
Treinamento 

Profissional – Eireli - 
Epp.  

R$ 1.100,00 

15 

Contração de serviço, compreendendo: a) docagem e 
desdocagem; b) retirada do calafeto avariado que não esta 
vedando; c) calafeto da linha de água para baixo ate a quilha 
nos dois bordos de proa a popa e após esse serviço, fazer 
acabamento e limpeza da área trabalhada; d) reboque da 
embarcação da vigia do lago do Cacau Pirêra para o estaleiro na 
colônia Aleixo, serão necessárias 4 (quatro) diárias, para 
realização do serviço. 
Período: Execução imediata. 

Norteservice Servicos 
Navais e Civis Ltda  

R$ 14.130,00 

16 

Contratação de empresa especializada, para ministrar Curso “in 
company” para 15 (quinze) empregados, referente ao tema 

“GESTÃO INEGRADA DE RISCOS – RESOLUÇÃO 4557” nos 
dias 19, 20, 21 e 22 de março/2018, com carga horária de 16 
(dezesseis) horas. 
Período: Execução imediata. 

Instituto Brasileiro de 
Ciência Bancária – 

IBCB  
R$ 16.000,00 

17 

Aquisição de móveis e cadeiras para sala da Presidência, 
compreendendo: a) 6 (seis) unidades de cadeira fixa choma na 
cor preta; b) 1 (uma) poltrona presidente realli; c) 1 (uma) mesa 
redonda para reunião; d) 1 (uma) mesa executiva com aparador, 
na cor castanho. 
Período: Execução imediata. 

Movenorte Comercio e 
Representacoes Ltda  

R$ 8.640,00 



 

 

CARTA-
CONTRATO Nº 

9/2018 

Prestação de serviço de realização de curso de capacitação, 
treinamento e aperfeiçoamento profissional aos empregados da 
AFEAM. 
Período: 30 dias, de 19.2.2018 a 19.3.2018 

ABDE - Associação 
Brasileira de 
Instituições 

Financeiras de 
Desenvolvimento  

R$ 25.500,00 

 

 

      

 


