
                                                                                                               
 
                                                                                                       

         Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29, incisos I e II, da Lei nº 13.303/2016: Mês de 
MARÇO/2019 

 

SOSEC Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

13/2019 

Contratação de empresa para publicação de Balanço 
Patrimonial da AFEAM, tipo P&B, 2 páginas e 1/2, com 
diagramação, layout, 5 exemplares referentes a publicação, 
exercício de 2018 no jornal Amazonas em Tempo. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação 
 

AMAZÔNIA PUBLICIDADE E 
COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA 
R$ 16.870,00 

14/2019 

Serviços de demolição, construção, reconstrução, com 
fornecimento de materiais, transporte, mão de obra, refeições, 
EPI´s, máquinas, ferramentas e materiais consumíveis, 
retirada dos entulhos com bota fora e limpeza total da obra, 
constantes de: a) Retirada de 148,0 de bloquetes; b) construir 
piso de concreto Fck 25 ou 250 MPa, com 166,72m2 com 
espessura de 8cm); c) Fazer 113,79 metros lineares de calhas 
metálicas, medindo 10 cm de largura por 3cm de profundidade  
com 2,0 cm de aba, nas laterais da passarela de concreto; d) 
demolição e reconstrução de 16,20m2 de mureta do jardim;  e) 
cortar parede para abrir porta de 1,50 x 2,10m. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação 

MONTEC SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES E 

MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
LTDA 

R$ 25.000,00 

17/2019 

Contratação de serviços de manutenção do sistema 
informatizado para gestão de Ouvidorias OMD 2.0, atualmente 
utilizado na AFEAM, adquirido da empresa sob referência em 
28.1.2008 e contratação do módulo SMS Plano A de até 200 
(duzentos) notificações mensais. 
Prazo: Por 24 (vinte e quatro) meses, de 12.4.2019 a 
12.4.2021 
 

OMD SOLUÇÕES PARA 
OUVIDORIA S/S LTDA 

R$ 13.735,44 

18/2019 

Serviços de manutenção em 15 (quinze) no-break  com troca 
de baterias, diodos e capacitores. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação 
 

LEÃO E XAVIER COMÉRCIO 
DE INFORMÁTICA LTDA 

R$ 3.420,00 

19/2019 

Serviços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 1) 
SONORIZAÇÃO: a) 1 (um) Som completo  de PA (RCF) 
p/salão medindo 20m x 20m ou 40m x 40m; b) 1 (uma) 
mesa YAMAHA de 16 canais digitais; c) 2 (dois) 
microfones s/fio UHF; d) 3 (três) pedestais p/microfones; 
e) 2 (dois) microfones s/fio reserva; f) 2 (duas) caixas de 
retorno p/palco; g) 6 (seis) caixas amplificadas p/salão; 
h) 1 (um) técnico de som; i) 01 DJ p/música ambiente. 2) 
PALCO: a) 1 (um) palco medindo 8m x 4m- altura de 
0,80m, altura padrão com escada p/acesso p/segurança 
da comitiva; 3) PROJETORES: a) 1 (um) Datashow; b) 1 
(uma) tela de projeção p/laterais do palco med. 4m x 
3m; c) 1 (um) notebook; d) 1 (um) passador a laser s/fio; 
e) 1 (um) técnico de vídeo; 4) BACKDROP: a)1 (um) 
backdrop para banner med. 8m x 3m de altura. 
Obs.:Backdrop de aluminio Q-30. Som de qualidade 
RCF. Incluso montagem e desmontagem. 

Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação 

ANGELUS LOCAÇÕES 
LTDA EPP 

R$ 5.500,00 



                                                                                                               
 

20/2019 

Contratação de serviços especializados de elaboração e 
implementação do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e do Programa 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 2019. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação 
 

GR GESTÃO E 
TREINAMENTO 

PROFISSIONAL – EIRELI - 
EPP 

R$ 1.100,00 

21/2019 

A contratação de empresa para publicação de Balanço 
Patrimonial do FMPES, tipo P&B, 1 página e 1/2, com 
diagramação, layout, 5 exemplares referentes a publicação, 
exercício de 2018 no jornal Amazonas em Tempo. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação. 

AMAZÔNIA PUBLICIDADE E 
COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA 
R$ 10.735,00 

22/2019 

Fornecimento de material e mão de obra para os serviços: 1) 
Confecção de corre-mão para escada próximo do refeitório; 2) 
Executar reparo na grade próximo da entrada principal; 3) 
Executar abertura em veneziana para colocar porta; 4) 
Executar adequação em telhado da passarela; 5) Executar 
pintura na estrutura do telhado da passarela e gradil; 6) 
Executar complemento da passarela; 7) Colocar reforço de 
sustentação do poste da passarela; 8) executar montagem da 
calha da passarela. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação 

MONTEC SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES E 

MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
LTDA 

R$ 7.690,00 

*SOSEC CANCELADA NO MÊS DE MARÇO DE 2019: 15 e 16. 
 

 
 

 


