
 

 

 
            Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 24, da Lei nº 8.666/93: Mês de MARÇO/2018 

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

18 

EMPRESA 1: Aquisição de: a) 840 (oitocentos e quarenta) 

unidades de caixa de papelão ondulado revestido em cartão 
Kraft p/arquivo de docs (365x140x255mm); b)  600 
(seiscentos) unidades de canetas esferográficas média cor 
azul; c) 70 (setenta) caixas de clipes niquelados n° 1/0 P; d) 
80 (oitenta) caixas de clipes niquelados n° 6/0 M; e) 80 
(oitenta) caixas de clipes niquelados n° 8/0 G f) 36 (trinta e 
seis) unidades de cola branca (peso liq. 90g); g) 1.000 (mil) 
pacotes de copo descartáveis branco com 100 unidades 
(180ml); h) 25.000 (vinte e cinco mil) unidades de envelope 
saco offset branco; i) 24 (vinte e quatro) unidades de extrator 
de grampo tipo espátula; j) 40 (quarenta) unidades de fita 
gomada marrom (50mmx50m); l) 100 (cem) pacotes de 
elástico amarelo standard n° 18 – liga de borracha (50g); m) 
80 (oitenta) unidades de pasta polipropileno, aba elástico 
(233mmx348mm); n) 100 (cem) unidades pasta AZ lombo 
largo, tamanho ofício; o) 150 (cento e cinqüenta) pasta 
suspensa marmorizada haste metal; p) 7 (sete) unidades de 
perfurador/furador de papel (20 folhas). EMPRESA 2: 

Aquisição de: a) 5 (cinco) unidades de apontadores; b) 20 
(vinte) caixas de etiquetas 38 (1mmx99mm); c) 40 (quarenta) 
unidades de fita adesiva de polipropileno, incolor 
(12mmx40mm); d) 15 (quinze) unidades de grampeadores 
26/6; e) 50 (cinqüenta) caixas de grampos p/grampeador 26/6 
(embalagem com 5.000 unidades); f) 10 (dez) caixas de 
grampos p/ grampeador 9/10 (embalagem com 5.000 mil 
unidades); g) 200 (duzentos) unidades de pasta c/ grampo de 
trilho verde;  h) 2 (dois) unidades de perfurador/furador de 
papel (100 folhas); i) 26 (vinte e seis) unidades de pasta tubo 
dois furos, azul (235mmx70mm); j) 240 (duzentos e quarenta) 
unidades de pinceis marca texto, amarelo, ponta chanfrada; l) 
10 (dez) unidades de tesoura 
Período: Execução Imediata. 

EMPRESA 1: Natureza 
Comércio de Descartáveis 

Ltda  
EMPRESA 2: R da S 

Aguiar Comercio de Mat. 
de Limpeza Ltda  

EMPRESA 1: R$ 
11.438,56 (onze 

mil, quatrocentos 
e trinta e oito 

reais e cinqüenta 
e seis centavos) 
EMPRESA 2: R$ 

3.397,50 (três mil, 
trezentos e 

noventa e sete 
reais e cinqüenta 

centavos) 

21 

Contratação de serviços de manutenção, compreendendo: a) 
limpeza e desobstrução das calhas aproximadamente 1.000m 
lineares; b) corte e roçagem de todo o mato na área externa, 
aproximadamente 24.000 m²; c) limpeza e desobstrução das 
calhas aproximadamente 1.000m lineares; d) fechamento de 
janelas e esquadrias danificadas; e) vedação de focos de 
infiltrações e vazamentos no telhado dos galpões; f) retirada 
do lixo acumulado na área externa, com equipe de limpeza 
para “catar” o lixo e descartar em caixas de entulho. 
Período: Execução Imediata. 

L J Comercio Atacadista 
de Materiais de 

Construcao e Informatica 
Ltda  

R$ 15.890,00 

22 

Contratação de serviços de transmissão de dados via 
internet, por 12 (doze) meses, para o Posto de Atendimento 
da AFEAM, no município de Manicoré/AM. 
Período: 12 meses, de 30.4.2018 a 30.4.2019. 

S. V. de Oliveira – Me  R$ 15.000,00 



 

 

23 

 
Contratação de serviços de transmissão de dados via 
internet, por 12 (doze) meses, para o Posto de Atendimento 
da AFEAM, no município de Tefé/AM. 
Período: 12 meses, de 3.5.2018 a 3.5.2019. 

Ruralweb 
Telecomunicações Ltda.  

R$ 15.588,00 

24 

A contratação de empresa para publicação das 
demonstrações contábeis da AFEAM, referente ao exercício 
de 2017 no jornal Amazonas em Tempo. Período: Execução 
Imediata. 

New Screen Publicidade 
Ltda – Epp.  

R$ 14.100,00 

25 

A contratação de empresa para publicação das 
demonstrações contábeis do FMPES, referente ao exercício 
de 2017 no jornal Amazonas em Tempo. Período: Execução 
Imediata. 

New Screen Publicidade 
Ltda – Epp.  

R$ 14.100,00 

*Sosecs canceladas no mês de março de 2018: 19, 20, 26 e 27. 

 

 


