
 

 

 
         

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

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

34 

Contratação de serviços referente a: a) dedetização; b) 
descupinização para mosquitos vetores da dengue e malária; 
c) termonebolização; d) desratização; e) desformigação, pelo 
período de 5 (cinco) meses. 
Prazo: 5 meses, de 4.5.2018 a 4.10.2018. 

Alfama Comércio e 
Serviços Ltda. - Epp 

R$ 5.657,85 

35 

Aquisição de equipamentos para manutenção corretiva, 
compreendendo: a) 4 (quatro) unidades de HD de 2Tb 
seagate; b) 4 (quatro) fontes de energia de 1 A 12 Volt; c) 3 
(três) câmeras VETEK de 960 linha 15 metros; d) 1 (um) 
switch 4 portas hdmi. 
Prazo: Execução Imediata 

Asn Comercio e Servicos 
de Maquinas e 

Equipamentos Eireli 
R$ 4.300,00 

36 
Aquisição de 1500 (mil e quinhentos) ticket’s para 
fornecimento de água em garrafões de 20 litros. Prazo: 
Execuçaõ Imediata 

Conveniencia 
Adrianopolis Comercio de 
Bebidas e Alimentos Eireli 

– Epp 

R$ 5.250,00 

37 

Aquisição de material para realização de serviço de 
alinhamento de portão, reestruturação de trilho e instalação 
de motor, compreendendo: a) 1 (um) motor dz ind 2.2 robust 
bldc Jet flex; b) 1 (uma) cantoneira de 1/2 de 12 metros; c) 1 
(uma) base do motor dz. 
Prazo: Execução Imediata. 

Maprotem Manaus 
Vigilância e Proteção 
Eletrônica Monitorada 

Ltda 

R$ 6.090,00 

38 

Contratação de serviço gráfico para confecção de material, 
compreendendo: a) 4.000 (quatro mil) unidadesde Folders 
formato aberto 28cmx29,7 cm, em papel couche 170gr 
mpressão 4/4 com laminação e verniz localizado; b) 8.000 
(oito mil) unidades de panfleto formato 15cmx21cm em papel 
couche 170gr, impressão 4/4; c) 5.000 (cinco mil) unidades 
de capa carnê em papel off-set 180gr impressão 4/4, 
plastificada com corte e vinco. 
Prazo: Execução Imediata. 

Gráfica Santa Luzia 
Industria e Comercio Ltda 

Digital 
R$ 8.140,00 

*Sosecs canceladas no mês de Maio de 2018: 33  

 

 


