
PROCESSOS SETOR DE LICITAÇÃO - 2021
QTD OBJETO MODALIDADE SITUAÇÃO FORNECEDOR VALOR CONTRATADO

1

Contratação da Empresa SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES 
PÚBLICAS, CNPJ: 28787023/0001-07 objetivando a inscrição das 
funcionárias Michele Santos de Lima e Alessandra Costa Pacheco 
no curso de “ Aplicabilidade da LGPD – Lei Geral de Proteção de 

Inexigibilidade (Lei 8.666/93) Finalizado
SP SISTEMA INTEGRADO DE 

LICITACOES PUBLICAS EIRELI ME
600,00R$                                    

2

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de controle de pragas urbanas, que abrange os serviços de 
desinsetização e desratização com fornecimento de material e 
mão de obra qualificada, de modo que se eliminem roedores, 
aracnídeos, insetos voadores e insetos rasteiros

Dispensa (Lei 8.666/93) Cancelado Cancelado Cancelado

3
Aquisição de 03 equipamentos de ar condicionado, novos e sem 
uso, o qual deverá ser entregue na Sede do Conselho Regional de 
Odontologia do Amazonas– CROAM

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
PANAMERICAN ELETRIC DO 

BRASIL LTDA
6.279,00R$                                 

4
O presente termo de dispensa tem por objeto a contratação de 
empresa especializada Prestação de serviços para realização de 
teste de sorologia para detecção de COVID-19 (IGG/IGM), para 
reteste em 17 colaboradores deste CROAM

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado NOBEL ANÁLISES CLÍNICAS, CNPJ 3.825,00R$                                 

5

O presente tem por objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de Limpeza e Conservação
da Sede do CROAM que compreenderá, além da mão de obra, o
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos
equipamentos necessários à execução do serviço.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
ALPHACLEAN SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E APOIO 
ADMNISTRATIVO EIRELI

3.121,00R$                                 

6

Contratação de empresa especializada em fornecimento de
produtos para Coffe Break durante a realização da primeira
reunião plenária presencial do ano de 2021, a fim de retomar as
atividades presenciais na sede do Regional.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
R N INDUSTRIA E COMERCIO 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
433,55R$                                    

7

O presente termo de dispensa tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de Gêneros 

Alimentícios (café, leite, açúcar), para atendimento a demanda 
do CRO/AM

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
COMERCIAL DE ESTIVAS REGO 

LTDA
1.575,00R$                                 

8

O presente termo de dispensa tem por objeto aquisição de 
01(um) SSD de 240GB, conforme necessidade do setor jurídico, 
com entrega única na sede deste Conselho Regional de 
Odontologia do Amazonas.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA 323,00R$                                    



9

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos condicionadores de ar, e serviços de instalação e 
desinstalação em aparelhos de ar condicionado nas 
dependências do Conselho Regional de Odontologia do 
Amazonas

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
AMAZON HOME SERVICE – 
MANUTENÇÃO PREDIAL E 

RESIDENCIAL LTDA
9.130,00R$                                 

10
O presente termo de dispensa tem por objeto a aquisição de 
máscaras descartáveis do tipo N 95 com entrega única, conforme 
necessidade do setor de fiscalização deste CROAM, que necessita 
de proteção para a realização de trabalhos externos.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado IMPOLUT LTDA ME 220,00R$                                    

11
Aquisição de material de expediente com entrega única, 
conforme especificações e condições gerais de fornecimento 
contidas neste Instrumento

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado PAPER SHOP COMERCIAL LTDA
5.942,96R$                                 

12

Contratação da Empresa SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES 
PÚBLICAS, CNPJ: 28787023/0001-07 objetivando a inscrição das 
funcionárias Michele Santos de Lima e Alessandra Costa Pacheco 
no curso de “Controle Externo e Auditoria Interna”, a realizar-se 
no dia 07 de maio de 2021 por meio de plataforma online.

Inexigibilidade (Lei 8.666/93) Finalizado
SISTEMA INTEGRADO DE 

LICITACOES PUBLICAS EIRELI ME
1.180,00R$                                 

13

O presente termo de dispensa tem por objeto aquisição de 02 
(dois) Scanner de mesa, conforme necessidade do setor de 
registro e inscrição, com entrega única na sede deste Conselho 
Regional de Odontologia do Amazonas

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
NP DA AMAZONIA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA

4.800,00R$                                 

14

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
gráficos sob demanda, pelo prazo de 12 (doze) meses, para 
atender as necessidades deste Conselho Regional de Odontologia 
do Amazonas

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
X PRESS SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 
LTDA

16.120,00R$                              

15
O objetivo da presente Dispensa de Licitação é a contratação de 
pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de 
pequenas manutenções prediais com entrega imediata 

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado A L SERDEZELO EIRELI EPP 7.845,00R$                                 

16
contratação de empresa especializada para aquisição de 
Microcomputadores do tipo Desktop e Notebooks e impressoras 
com entrega única

Dispensa (Lei 14.133/2021) Finalizado OGL CAVALCANTE EIRELI 42.500,00R$                              



17

Contratação da Empresa RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA,
CNPJ: 25.406.054/0001-82 objetivando a inscrição da funcionária
Judilene Sarmento Fernandes no curso de “Curso avançado de
gestão e fiscalização de contratos administrativos”, a realizar-se
no dia 24 e 25 de maio de 2021 por meio de plataforma online.

Inexigibilidade (Lei 8.666/93) Finalizado
RBR TREINAMENTOS E EVENTOS 

LTDA
1.390,00R$                                 

18

O presente termo de dispensa tem por objeto aquisição de 
toners para impressoras, conforme necessidade dos setores, com 
entrega única na sede deste Conselho Regional de Odontologia 
do Amazonas.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado WILLIAM L J SOBRINHO EPP 6.790,00R$                                 

19
O presente instrumento tem por objeto a contratação do serviço 
de publicação de matéria em jornais de grande circulação no dia 
23/06/2021, conforme necessidade deste CROAM.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO 

LTDA 
260,00R$                                    

20

O presente termo de dispensa tem por objeto contratação de
empresa especializada no fornecimento do serviço de
manutenção preventiva e troca de bateria de 02 (dois) Nobreaks
modelo SMS – Power Vision II. Já incluso o serviço e
fornecimento do material.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
LEÃO E SOUZA – REPARAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES LTDA 

2.100,00R$                                 

21

O presente termo de dispensa tem por objeto aquisição de 02 
(duas) mesas de escritório, conforme necessidade dos setores, 
com entrega única na sede deste Conselho Regional de 
Odontologia do Amazonas.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
Baruk Comércio de Materiais de 

Construção Eireli 

600,00R$                                    

22

O presente tem por objeto a aquisição de material de limpeza,
higiene e descartáveis com entrega única na sede deste conselho
Regional de Odontologia do Amazonas, conforme especificações
e quantidades relacionadas neste Termo de Referência.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
PAPER SHOP COMERCIAL 

LIMITADA 
3.931,96R$                                 

23

Contratação da Empresa SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING
EIRELI, CNPJ: 11.128.083/0001-15 objetivando a inscrição da
funcionária Michele Santos de Lima no curso sobre “Gestão
Patrimonial. Almoxarifado e o Desfazimento de Bens”, a realizar-
se nos dias 06 a 09 de julho de 2021 por meio de plataforma
online.

Inexigibilidade (Lei 8.666/93) Cancelado Cancelado Cancelado

24
1.1.  Aquisição de água mineral sem gás, acondicionado em
garrafões de 20 litros e Gás GLP com composição básica de
propano e butano, acondicionado em botija de 13kg.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado SC DISTRIBUIDORA 735,00R$                                    



25

O presente termo de dispensa tem por objeto a aquisição de 
máscaras descartáveis do tipo KN95 com entrega única, visando 
equipar e proteger os colaboradores nas dependências deste 
CRO/AM, conforme especificações, condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA 960,00R$                                    

26

O presente termo de dispensa tem por objeto aquisição de 
toners e tintas para as impressoras, com entrega única, a fim de 
atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia 
do Amazonas, de acordo com as especificações, condições e 
quantidades contidas neste instrumento. 

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado SMART INFO 4.150,00R$                                 

27

1.1.            Contratação de empresa especializada no
fornecimento de serviço de revisão com entrega única, incluindo
peças e mão de obra para os 03 (três) veículos de modelo Gol,
pertencentes a frota deste Conselho Regional de Odontologia do
Amazonas.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
RDZ COMERCIO DE VEÍCULOS 

LTDA 
2.802,30R$                                 

28

Contratação da Empresa INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E 
EVENTOS LTDA, CNPJ: 23.880.650/0001-74 objetivando a 
inscrição da funcionária Judilene Sarmento Fernandes no 
Seminário Nacional sobre A Nova Lei de Licitações – Atuais 
Perspectivas, inovações e Desafios Práticos, a realizar-se nos dias 
28 a 30 de setembro de 2021 por meio de plataforma online.

Inexigibilidade (Lei 8.666/93) Cancelado Cancelado Cancelado

29

Contratação de empresa especializada em serviço de emissão de 
certificado digital tipo A1 para e-CPF e e-CPNJ, para atender as 
necessidades do CRO/AM, por um período mínimo de 12 (doze) 
meses.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
SAFE DIGITAL CERTIFICADOS 

DIGITAIS LTDA 
330,00R$                                    

30

contratação de empresa especializada na área de arquitetura, 
para prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos 
básicos, executivos e complementares, para reformas, 
ampliações e construções, objetivando a instalação da nova sede 
do CRO-AM, EM PLATAFORMA BIM (Building Information 
Modeling

Tomada de Preço (Lei 8.666/93) Finalizado
MULTIPRO PROJETOS DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA 
EIRELI

98.200,00R$                              



31

1.1.   O presente Processo Administrativo tem por objeto a
Contratação de Pessoa física para prestação de Serviços Gerais,
bem como; conservação e limpeza desta Autarquia. No período
de 08/09/2019 a 07/10/2021. Para substituição da funcionária
Maria do Rosário da Silva Bentes (Auxiliar de serviços gerais),
durante o período em que goza de suas férias.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado KELLY ARIANE OLIVEIRA DA SILVA 1.650,00R$                                 

32

Contratação da Empresa SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES 
PÚBLICAS, CNPJ: 28.787.023/0001-07, objetivando a inscrição 
das funcionárias Judilene Sarmento Fernandes e Dayanne 
Ferreira de Souza na 5º Conferência Nacional dos Conselhos 
Profissionais, a realizar-se nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 
por meio de plataforma online.

Inexigibilidade (Lei 8.666/93) Finalizado
SP SISTEMA INTEGRADO DE 

LICITAÇÕES PÚBLICAS
3.040,00R$                                 

33

Contratação da Empresa RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA,
CNPJ: 25.406.054/0001-82, objetivando a inscrição das
funcionárias Marta Vieira Viana e Ana Virgínia Godeau Ferreira
no Curso: Retenções no Fonte de Tributos e Contribuições Sociais
na Contratação de Bens e Serviços na Administração Pública, a
realizar-se nos dias 29 e 30 novembro de 2021 por meio de
plataforma online.

Inexigibilidade (Lei 8.666/93) Cancelado Cancelado Cancelado

34

O objeto da presente dispensa eletrônica é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no 
serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de 
combustíveis para atender a frota do Conselho Regional de 
Odontologia do Amazonas, por meio de sistema informatizado e 
implantação de cartão magnético vinculado à rede credenciada 
de postos combustíveis em caráter contínuo

Dispensa (Lei 8.666/93) Em andamento Em andamento Em andamento

35

A presente Dispensa de Licitação tem por objeto a contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de coquetel, 
durante a realização da Solenidade em alusão ao Dia do Cirurgião- 
Dentista, que se realizará no dia 29/10/2021, conforme 
especificações e condições constantes no Requerimento emitido 
pelo Setor da Gerência

Dispensa (Lei 14.133/2021) Finalizado JBV SERVIÇOS DE BUFFET 49.850,00R$                              



36

A presente Dispensa de Licitação por objeto a Contratação de 
empresa especializada em organização e coordenação de evento, 
para a realização da Solenidade em alusão ao dia do Cirurgião 
Dentista, com fornecimento de toda infraestrutura, de apoio 
técnico e logístico, nas dependências do Salão de Eventos Rio 
Solimões – anexo do Palácio Rio Negro

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
M L L DE CASTRO CERIMONIAL E 

EVENTOS
18.600,00R$                              

37

O presente termo de dispensa tem por objeto aquisição de
baterias para nobreaks, com entrega única, a fim de atender as
necessidades do Conselho Regional de Odontologia do
Amazonas, de acordo com as especificações, condições e
quantidades contidas neste instrumento.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
COMPUSERVICE INFORMATICA 

LTDA 
800,00R$                                    

38

O presente termo de dispensa tem por objeto tem por objetivo a
escolha e contratação de empresa especializada em execução de
serviços fotográficos, filmagem e edição de vídeo institucional
para cobertura da Solenidade em alusão ao dia do Cirurgião-
Dentista que ocorrerá no dia 29/10/2021, conforme necessidade
deste CROAM.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA 3.800,00R$                                 

39

Contratação de empresa especializada em Serviço de Apólice 
para os veículos Gol das Placas: QZGOB118/QZE7J18/QZE7J58 
pertencentes ao CRO/AM. Com cobertura contra danos materiais 
resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, 
danos causados pela natureza e assistência 24 horas

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
PORTO SEGURO VIA DE SEGUROS 

GERAIS
3.892,85R$                                 

40

Contratação da Empresa SILP – SISTEMA INTEGRADO DE 
LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI – ME, CNPJ: 28.787.023/0001-07, 
objetivando a inscrição da funcionária Alessandra Costa Pacheco 
no Curso Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Federais e 
Conselhos Regionais, a realizar-se nos dias 02 a 03 de dezembro 
2021 por meio de plataforma online.

Inexigibilidade (Lei 8.666/93) Finalizado
SILP – SISTEMA INTEGRADO DE 

LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI – ME
1.250,00R$                                 

41

O presente termo de dispensa tem por objeto aquisição de 
roteadores e repetidor, com entrega única, a fim de atender as 
necessidades do Conselho Regional de Odontologia do 
Amazonas, de acordo com as especificações, condições e 
quantidades contidas neste instrumento

Dispensa (Lei 8.666/93) Cancelado Cancelado Cancelado



42
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço 
de Seguro Predial e Patrimonial na Sede deste Conselho Regional 
de Odontologia do Amazonas.

Dispensa (Lei 8.666/93) Finalizado
PORTO SEGURO VIA DE SEGUROS 

GERAIS
1.067,43R$                                 


