
Item Nº do processo Modalidade Descrição

1 001/2020 Dispensa 

Contratação de empresa especializada no f+E4:E31ornecimento de 04 recargas de gás 

de 13kg e 160 garrafões de água a serem utilizados mediante ticket e entregues 

conforme demanda deste Conselho. 

Inexigibilidades: 08

2 002/2020 Dispensa 
Aquisição de material de expediente com entrega única, conforme especificações e 

condições gerais fornecidas no Projeto Básico.

3 005/2020 Dispensa 
O presente tem por objeto a aquisição de Toners, com entrega única, conforme 

especificações e quantidades relacionadas neste Instrumento
Dispensas: 30

4 006/2020 Inexigibilidade

Participação das Funcionárias Michele Santos de Lima e Alessandra Costa Pacheco no 

curso “I WORKSHOP DE PRÁTICAS EM CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO, COMO FOCO NO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E LEGISLAÇÃO ATUALIZADA” a realizar-se nos dias 04 a 

06 de março de 2020 – Manaus/AM. 

5 010/2020 Dispensa 

O presente tem por objeto a aquisição de material de limpeza, com entrega única na 

sede deste conselho, conforme especificações e quantidades relacionadas neste 

Instrumento. 

6 011/2020 Dispensa 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de Gêneros Alimentícios 

(leite e café em pó), para atendimento a demanda do CRO/AM

7 012/2020 Dispensa 

contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva de 

condicionadores de ar, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia do 

Amazonas

8 013/2020 Dispensa 
aquisição de 06 (Seis) Computadores (CPU) completos, com entrega única na sede deste 

CRO-AM



9 014/2020 Inexigibilidade

Participação das Funcionárias Michele Santos de Lima e Alessandra Costa Pacheco no 

curso com a temática “Durante a crise como gerir o Conselho Profissional” a realizar-se 

no dia 13 de maio de 2020 de forma online. 

10 015/2020 Dispensa 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de contratação de empresa 

prestadora de serviços para realização de exames de sorologia quantitativa – COVID - 19 

em 17 (dezessete) colaboradores deste CROAM. 

11 016/2020 Dispensa 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática 

com entrega única, para a reposição dos setores deste CRO/AM

12 017/2020 Dispensa 
contratação de empresa especializada para a realização de exames de sorologia 

quantitativa – COVID – 19, para reteste em 04 (quatro) colaboradores deste CROAM. 

13 022/2020 Dispensa 
contratação aquisição de refil, para a realização da troca dos refis atuais dos 02 

purificadores de água instalados neste CROAM

14 024/2020 Dispensa 

Contratação de Leiloeiro Oficial devidamente matriculado na Junta Comercial do Estado 

do Amazonas - JUCEA, para a realização de Leilão Público do veículo Fiat Pálio, modelo 

2012, placa: NOY-1124 e 01 (um) Portão de Alumínio de propriedade do CROAM. 

15 025/2020 Dispensa 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de fornecimento de 

materiais gráficos e encadernação, com entrega única neste CRO/AM. 

16 026/2020 Inexigibilidade

Participação da Funcionária Michele Santos de Lima no curso com a temática “Relatório 

Integrado de Gestão, de acordo com as novas exigências do TCU” a realizar-se nos dias 

29 e 30 de julho de 2020 na forma online. 

17 027/2020 Inexigibilidade

Participação dos funcionários: Alessandra Pacheco, Frederico Távora, Cristiane Zaranza 

e Paula Nascimento no curso com a temática “Legalidade de Fomento da Fiscalização 

no Conselho Profissional” a realizar-se nos dias 30 de julho de 2020 na forma online. 



18 029/2020 Inexigibilidade

participação da Contadora a senhora Ana Virgínia no curso com a temática “NOVO E-

SOCIAL PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO” a realizar-se nos dias 05 e 06 de agosto de 

2020 na forma online. 

19 030/2020 Dispensa 

contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de publicação, em jornal 

de grande circulação local/regional de materiais de interesse do Conselho Regional de 

Odontologia do Amazonas. 

20 031/2020 Dispensa 
contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de confecção e 

fornecimento uniformes profissionais, com entrega única a este CROAM. 

21 032/2020 Dispensa 
Participação da funcionária: Judilene Sarmento Fernandes no curso com a temática 

“Comprasnet” a realizar-se nos dias 20 de agosto de 2020 na forma online.  

22 033/2020 Dispensa 

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. 

23 035/2020 Dispensa 
contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de ar condicionado, 

nas dependências do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas

24 036/2020 Dispensa aquisição de grampos de trilho, com entrega única na sede deste Conselho 

25 041/2020 Inexigibilidade

Contratação da Empresa SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, CNPJ: 

28787023/0001-07 objetivando a inscrição de 02 servidoras (Alessandra Costa Pacheco 

e Michele Santos de Lima) na 4º Edição da “Conferência Nacional dos Conselhos 

Profissionais” a realizar-se no dia 10 a 13 de novembro 2020 por meio de plataforma 

online. 

26 042/2020 Dispensa 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Coffe Break durante 

a realização da Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá neste CROAM, para 

aproximadamente 40 pessoas, com respectivo fornecimento de material e utensílios 

necessários. 



27 043/2020 Dispensa 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Limpeza e 

Conservação da Sede do CROAM. 

28 046/2020 Dispensa 

contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de publicação, em jornal 

de grande circulação local/regional de materiais de interesse do Conselho Regional de 

Odontologia do Amazonas. 

29 047/2020 Inexigibilidade

contratação da Empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ: 

04.164.794/0001-80 objetivando a publicação do Edital n 06/2020, de convocação 

referente a eleição do delegado eleitor deste CROAM. 

30 048/2020 Dispensa 

Aquisição de 01 (um) púlpito de vidro de material transparente, compra com entrega 

única. Conforme demanda de eventos cerimoniais deste Conselho Regional de 

Odontologia do Amazonas. 

31 049/2020 Dispensa 
Contratação de empresa especializada em Serviço de Apólice para os veículos Pálio das 

Placas: QZGOB118/QZE7J18/QZE7J58 pertencentes ao CRO/AM

32 050/2020 Dispensa Aquisição de 01 (um) Scanner duplex – gente e verso com entrega única

33 052/2020 Dispensa 

Aquisição de um imóvel para ampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia 

do Amazonas, com espaço físico capaz de alocar todos os setores necessários deste 

CROAM. 

34 053/2020 Inexigibilidade

Contratação da Empresa SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, CNPJ: 

28787023/0001-07 objetivando a inscrição da funcionária Judilene Sarmento 

Fernandes na 4º Edição da “Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais”

35 055/2020 Dispensa 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico profissional de 

elaboração de laudos de avaliações de imóveis

36 057/2020 Dispensa 

Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de recarga de 05 

(cinco) extintores de incêndio, sendo: 03 (três) extintores de incêndio do tipo CO2 de 06 

kg, 01 (um) extintor de incêndio do tipo AGM de 10 LT e 01 (um) extintor do tipo PQS 

ABC. 



37 059/2020 Dispensa 
Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de Manutenção de 

Impressora

38 060/2020 Dispensa 
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Seguro Predial e 

Patrimonial na Sede deste Conselho Regional de Odontologia do Amazonas. 


