Contratos vigentes e encerrados em 2017
Número

Data de
assinatura

Modalidade
Contratação

002/2017

20/06/2017

Pregão com
Registro de
Preço

003/2017

19/04/2017

Pregão com
Registro de
Preço

004/2017

13/07/2017

Pregão com
Registro de
Preço

005/2017

01/09/2017

Pregão com
Registro de
Preço

006/2017

27/09/2017

Pregão com
Registro de
Preço

Objeto
Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviço de
acesso à Internet, através
de um (01) canal de
comunicação (link) com
velocidade mínima de 4
Mbps,
bandafull,
com
roteador,
para
uso
dedicado e exclusivo do
SENAR-AR/RR.
Contratação, sob demanda,
de empresa especializada
na prestação do serviço de
locação de ônibus, microônibus e vans, com e sem
acessibilidade,
com
motorista, fornecimento de
combustível,
seguro
e
demais
despesas
necessárias para circular
dentro e fora do território
nacional, com vigência de
12 meses.
Registro de preços para
futura e eventual aquisição
de lanches, bebidas e
refeições (marmitex), para
eventos a serem realizados
pelo SENAR-AR/RR.
Contratar
empresa
especializada na prestação
dos serviços de cópias
reprográficas
simples,
colorida,
encadernação,
impressão
simples
e
colorida por demanda e
locação de multifuncional,
com
fornecimento
de
suprimentos, peças de
reposição e manutenção
preventiva e/ou corretiva no
local, com fornecimento de
matéria prima, pelo período
de 12 (doze) meses.
Contratação de empresa
para prestação de serviço
de impressão de materiais
gráficos e personalizados
para
atender
as

Contratado

Vigência

Valor

Roraimanet
Tecnologia e
Telecomunicaçõe
s Ltda- ME.

20/06/2017
a
20/06/2018

R$ 13.750,00

Walace P. Porto

19/04/2017
a
19/04/2018

R$
112.850,00

T.S. Comércio
Ltda – EPP.

13/07/2017
a
13/07/2018

R$ 52.340,90

Infor Express
Gráfica e
Papelaria Ltda –
ME.

01/09/2017
a
01/09/2018

R$ 22.899,44

Forbras Roraima
– Ltda.

27/09/2017
a
27/09/2018

R$ 61.250,00
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006.1/2017

27/09/2017

Pregão com
Registro de
Preço

007/2017

27/09/2017

Pregão com
Registro de
Preço

008/2017

09/10/2017

Pregão com
Registro de
Preço

010/2017

28/12/2017

Pregão com
Registro de
Preço

011/2017

10/07/2017

Dispensa
com base no
Art. 9, I.

necessidades do SENARAR/RR, pelo período de 12
(doze) meses.
Contratação de empresa
para prestação de serviço
de impressão de materiais
gráficos e personalizados
para
atender
as
necessidades do SENARAR/RR, pelo período de 12
(doze) meses.
Aquisição de materiais de
expediente para atender as
necessidades do SENARAR/RR.
Contratação de empresa
especializada na prestação
de serviços locação de
veículos automotores em
regime de demanda, sem
motorista, do tipo passeio,
utilitário, pick-up 4x2 e pickup
4x4,
manutenção
corretiva e preventiva, a fim
de
atender
as
necessidades do SENARAR/RR.
Aquisição de Equipamento
de Informática e Câmera
Fotográfica Digital para a
necessidade do SENARAR/RR.
O presente processo tem
por objeto a contratação de
empresa especializada na
prestação de serviços de
seguro contra incêndio,
raio, explosão, implosão e
fumaça, vendaval, furacão,
tornado, granizo, impacto
de veículos e quedas de
aeronaves, danos elétricos,
roubo e furto mediante
arrombamento,
equipamentos eletrônicos,
recomposição de registro e
documentos
e
responsabilidade
civil
operações
diante
da
necessidade do SENARAR/RR prevenir-se contra
eventuais danos causados
por
sinistros,
cujos
prejuízos possam causar
enorme
dispêndio
ao

R. Andrade
França – ME.

27/09/2017
a
27/09/2018

R$ 14.830,53

M.L.P Costa –
EPP.

27/09/2017
a
27/09/2018

R$ 10.244,60

Kaele Ltda.

09/10/2017
a
09/10/2018

R$ 97.100,00

A.R.Rolim - ME

28/12/2017
a
28/12/2018

R$ 60.300,23

Spies e Campos
Corretora de
Seguros

10/07/2017
a
10/07/2018

R$ 2.619,55
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016/2017

05/10/2017

Dispensa
com base no
Art. 9, I.

016.1/2017

05/10/2017

Dispensa
com base no
Art. 9, I.

002/2016

24/05/2016

Dispensa
com base no
Art. 9, I.

003/2016

26/08/2016

Dispensa
com base no
Art. 9, I.

006/2016

07/07/2016

Dispensa
com base no
Art. 9, I.

erário.
Contratar
empresa
fornecedora de “MATERIAL
DE COPA, REFEITÓRIO,
MATERIAL DE LIMPEZA e
HIGIENE”, para atender
por demanda, o consumo
do prédio do SENARAR/RR, pelo período de 12
meses
Contratar
empresa
fornecedora de “MATERIAL
DE COPA, REFEITÓRIO,
MATERIAL DE LIMPEZA e
HIGIENE”, para atender
por demanda, o consumo
do prédio do SENARAR/RR, pelo período de 12
meses
Tendo
por
objeto
a
contratação de serviços de
publicações em jornal de
circulação diária em boa
vista
e
região
para
publicações de matérias
oficiais e atos institucionais,
em páginas determinadas,
indeterminadas,
capa,
página
edital/mensagens/comunic
ados pelo período de 12
meses.
Faz-se
necessária
a
eventual aquisição de um
programa contábil com o
módulo fiscal, tributário,
patrimonial,
folha
de
pagamento e analisador do
sistema com migração do
banco de dados do sistema
atual, para atender as
necessidades do setor de
contabilidade do SENARAR/RR, por um período de
12 (doze) meses.
O presente processo tem
por objeto a contratação de
empresa especializada na
prestação de serviços de
seguro contra incêndio,
raio, explosão, implosão e
fumaça, vendaval, furacão,
tornado, granizo, impacto
de veículos e quedas de
aeronaves, danos elétricos,

Comercial
Surumu Ltda

05/10/2017
a
05/10/2018

R$ 19.964,05

Max Royal Com.
e Serv.Ltda- ME

05/10/2017
a
05/10/2018

R$ 5.150,75

Editora Boa Vista
- EPP

24/05/2017
a
24/05/2018

R$ 18.962,00

Mastermaq
Softwares Brasil
Ltda

25/08/2017
a
25/08/2018

R$ 7.326,00

Spies e Campos
Corretora de
Seguros

07/07/2016
á
07/07/2017

R$ 1.881,17
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007/2016

01/08/2016

Dispensa
com base no
Art. 9, I.

009/2016

13/08/2016

Dispensa
com base no
Art. 9, III.

10/10/2016

Pregão com
Registro de
Preço

015/2016

roubo e furto mediante
arrombamento,
equipamentos eletrônicos,
recomposição de registro e
documentos
e
responsabilidade
civil
operações
diante
da
necessidade do SENARAR/RR prevenir-se contra
eventuais danos causados
por
sinistros,
cujos
prejuízos possam causar
enorme
dispêndio
ao
erário.
O presente processo tem
por objetivo a aquisição de
materiais
de
copa,
refeitório,
limpeza
e
higiene,
conforme
quantidades, condições e
especificações
descritas
abaixo, as quantidades
descritas são estimativas
para fornecimento durante
12 (doze) meses, com
entregas
em
períodos
alternados e quantidades
definidas de acordo com as
necessidades do SENARAR/RR.
Contratação de empresa
especializada na prestação
de serviços de telefonia e
internet
móvel,
pelo
período de 12 (doze)
meses, admitindo-se a
participação de telefonia de
serviços móvel pessoal
(SMP),
com
disponibilização
dos
respectivos aparelhos na
forma
de
comodato,
visando
atender
as
necessidades operacionais
de comunicação desta
instituição.
Contratação de empresa
especializada, devidamente
autorizada pelo Conselho
Regional de Contabilidade
– CRC, para a prestação
de
Serviços
de
Contabilidade
com
responsabilidade
técnica
sobre a elaboração de

Comercial
Surumu Ltda

01/08/2016
á
01/08/2017

R$ 22.922,00

Claro S/A

13/08/2017
a
13/08/2018

R$
105.168,96

Avance
Contabilidade
Serviços S/S Ltda
- ME

10/10/2017
a
10/10/2018

R$ 48.000,00
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016/2016

07/11/2016

Pregão com
Registro de
Preço

023/2016

01/01/2017

Dispensa
com base no
Art. 9, I.

peças contábeis, no intuito
de
atender
as
necessidades do SENARAR/RR, por um período de
12 (doze) meses, conforme
especificações
abaixo.
Regido pelas Normas e
Procedimentos Contábeis
do SENAR-AR/RR Parecer
010
de
07/10/10,
Resolução 039 de 07/10/10
e Regulamento do Plano
de
Contas
Contábeis
(Sistema
“S”)
e
subsidiariamente, no que
couber, as Leis Federais
N.º 4.320/64 e 6.404/76.
Faz-se
necessária
contratação de empresa
para prestação de serviços
de emissão de passagens
aéreas
domésticas
nacionais e internacionais,
passagens
terrestres,
intermediação de serviços
de hospedagem e outros
serviços
conexos
compreendidos no mesmo
ramo de atividade, para
suprir as necessidades do
SENAR-AR/RR.
Contratação de empresa
especializada
em
prestação de serviço de
Seguro de Vida com o,
para os colaboradores do
senar e colaboradores da
Federação da Agricultura e
Pecuária de Roraima –
FAERR,
que
realizam
atividades de campo do
SENAR/RR.
Tal
contratação
objetiva
oferecer mais segurança
aos
colaboradores
na
realização
de
suas
atividades,
visando
à
proteção
dos
mesmos
contra diversos tipos de
riscos, sendo assim um
benefício que proporciona
tranquilidade
quanto
à
segurança dos familiares
dos
colaboradores,
favorecendo
a

MRTUR Monte
Roraima Turismo
Ltda - EPP

07/11/2017
a
07/11/2018

R$
160.000,00

Spies e Campos
Corretora de
Seguros

01/01/2017
a
31/12/2017

R$ 5.919,48
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004/2015

02/03/2015

Pregão com
Registro de
Preço

010/2015

30/06/2017

Pregão com
Registro de
Preço

018/2015

30/06/2015

Pregão com
Registro de
Preço

023/2015

05/11/2015

Pregão com
Registro de

produtividade na empresa.
Contratação de Pessoa
Jurídica especializada na
prestação de serviços de
Administração
e
Gerenciamento
de
Benefício
de
Auxílio
Alimentação para atender a
demanda de 25 (vinte e
cinco) unidades, podendo
ser aumentada até o limite
de 50 (cinquenta) cartões
de
acordo
com
a
necessidade do SENARAR/RR, por um período de
12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado na forma do
Parágrafo Único, do art.26,
do
Regulamento
de
Licitações e Contratos do
SENAR-AR/RR. o valor
mensal inicial será de R$
300,00
(trezentos)
por
unidade de cartão podendo
ser alterado.
Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
impressão, encadernação,
plastificação, reprografia e
encadernação para atender
as demandas do SENARAR/RR
conforme
quantidades, condições e
especificações
descritas
abaixo, as quantidades
descritas são estimativas
para prestação de serviço
durante 12 (doze) meses,
as
quantidades
serão
definidas de acordo com as
necessidades do SENARAR/RR
conforme
o
Regulamento de Licitações
e Contratos.
Faz-se
necessária
a
eventual
aquisição
de
material de informática,
para
suprir
as
necessidades do projeto
senar nas nuvens (sistema
de gestão de cursos)
SENAR-AR/RR.
Faz-se
necessária
contratação de empresa

Sodexo Pass Do
Brasil Serviços e
Comercio S.A

02/03/2017
a
02/03/2018

R$
181.854,00

Ettye Santos
Ltda.

30/06/2016
a
30/06/2017

R$
124.800,00

M. N. O. Gomes
da Silva - EPP

30/06/2016
a
30/06/2017

R$ 71.915,00

Auto Posto Abel
Galinha Limitada

05/11/2017
a

R$
497.268,50
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Preço

024/2015

28/09/2015

Pregão com
Registro de
Preço

035/2015

09/10/2015

Pregão com
Registro de
Preço

especializada
para
fornecimento
de
combustível
e
óleo
lubrificante.
Objetivando
suprir as necessidades do
senar nos próximos 12
(doze) meses.
Aquisição
de
Gêneros
Alimentícios, Materiais de
Expediente,
Materiais
Agrícolas, Materiais de
Construção, Materiais de
Copa-Cozinha e Materiais
Instrucionais, a fim de
atender as necessidades
do SENAR-AR/RR.
Contratação de empresa
especializada
em
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES
SEM
MOTORISTA para atender
a demanda do SENARAR/RR, de acordo com as
especificações abaixo. As
quantidades, condições e
especificações
descritas,
são
estimativas
para
prestação
de
serviço
durante 12 (doze) meses,
as
quantidades
serão
definidas de acordo com as
necessidades do SENARAR/RR
conforme
o
Regulamento de Licitações
e Contratos.

05/11/2018

M. L. P. Costa EPP

28/09/2016
a
28/09/2017

R$
730.228,51

Kaele Ltda

09/10/2016
a
09/10/2017

R$
232.360,00
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