CONTRATOS 2017

TIPO

OBJETO

CONTRATADO

NÚMERO

VIGÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL
COM SRP Nº 007/2016
PROCESSO Nº 011/2016

Fornecimento de Gêneros Alimentícios –
Supermercado.

Marcelo Geraldo de Araújo – ME
(Mercearia Sacola Cheia)

001/2017

02/01/2017 à
31/12/2017

PREGÃO
PRESENCIAL
COM SRP Nº 007/2016
PROCESSO Nº 011/2016

Fornecimento de Gêneros Alimentícios –
Padaria.

Costa e Moreira & Cia Ltda - ME (Padaria
Nossa Senhora do Rosário)

002/2017

02/01/2017 à
31/12/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº
08/2016
PROCESSO Nº 012/2016

Instalação de aparelhos de ar-condicionado
na Câmara Municipal de Paraopeba/MG.

Wendel Arthur Franca Ramos – ME
(W & D Refrigeração)

005/2017

12/01/2017

DISPENSA Nº 004/2017
PROCESSO Nº 004/2017

Contratação de pessoa jurídica para realizar
manutenção preventiva e corretiva nos
equipamentos de ar condicionado da Câmara
Municipal de Paraopeba/MG.

Wendel Arthur Franca Ramos – ME
(W & D Refrigeração)

006/2017

12/01/2017

DISPENSA Nº 038/2017
PROCESSO Nº 038/2017

Contratação de empresa especializada para
prestação
de
serviço
de
Vigilância
Patrimonial, 24 (vinte e quatro) horas por dia
e 7 (sete) dias por semana, através de sistema
de
Monitoramento,
Atendimento
e
Assistência Técnica de Alarmes e Imagens–
Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
abrangendo o fornecimento e instalação de

MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME
(Vicom Segurança)

007/2017

01/01/2017 á
31/12/2017

todo equipamento necessário para sua
perfeita execução, assim como todo
cabeamento estruturado, gerenciamento,
instalação,
operação
e
manutenção
preventiva e corretiva de todo o sistema, sob
a forma de comodato, bem como o
monitoramento por pessoal devidamente
qualificado e habilitado para atendimento
técnico em caso de ocorrências, disparos ou
anormalidades verificadas, atendendo as
necessidades da Câmara Municipal de
Paraopeba-MG.

DISPENSA Nº 033/2017
PROCESSO Nº 033/2017

PREGÃO PRESENCIAL
COM SRP Nº 002/2016
PROCESSO Nº 006/2016

Prestação de serviço de acesso à internet,
incluindo instalação, suporte técnico e
manutenção, no sistema fibra/UTP e com
instalação de equipamentos. Velocidade 10
Mbps banda garantida de entrada e saída
para tráfego de dados entre a rede
computacional interna do contratante com a
rede Internet. A prestação de serviço
compreende na ativação e manutenção do
serviço de conexão compartilhada para
transmissão de dados e ainda suporte técnico
local e telefônico.

PARAOPEBANET PROVEDOR LTDA

015/2016

01/01/2017 á
31/12/2017

Contratação de Serviços de Veiculação de
Publicações Oficiais.

Conceito Solução em Publicação EireliME

008/2017

12/01/2017 á
31/12/2017

Contratação de empresa para execução de
serviços de criação e desenvolvimento do
site/portal da Câmara Municipal de
Paraopeba/MG, nas seguintes condições:
criação e desenvolvimento de portal,
seguindo os padrões web, acessível para
computadores, celulares e computadores de
mão, com a construção e implementação de
páginas estáticas e administráveis pelo
próprio usuário, com manutenção, serviços
on-line, ferramenta de busca. A empresa
deverá oferecer treinamento presencial, por
no mínimo, oito visitas com quatro horas de
duração cada, durante o período inicial de 60
dias, atendendo as necessidades da Câmara
Municipal de Paraopeba-MG.

NET SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA –
ME
(Net Work Informática).

009/2017

12/04/2017 á
31/12/2017

DISPENSA Nº 018/2017
PROCESSO Nº 018/2017

Locação de um imóvel destinado ao
acondicionamento do arquivo-morto da
Câmara Municipal de Paraopeba/MG,
durante o período de reforma do prédio da
Câmara.

Vatorentino Menezes de Araújo.

010/2017

21/04/2017 á
31/12/2017

DISPENSA Nº 022/2017
PROCESSO Nº 022/2017

Entrega parcelada de botijões de gás
liquefeito de petróleo (GLP), composto de
propano e butano.

Helena Lucia Inácio Fernandes – ME.

011/2017

29/05/2017 à
31/12/2017

DISPENSA Nº 016/2017
PROCESSO Nº 016/2017

DISPENSA Nº 026/2017
PROCESSO Nº 026/2017

Prestação de Serviços de manutenção
corretiva e preventiva nos dez computadores,
sete impressoras, um notebook e um servidor
de propriedade da Câmara Municipal de
Paraopeba/MG.

Rocha Dias Comércio e Serviços Ltda –
ME
(RD Print).

012/2017

14/06/2017 á
31/12/2017

DISPENSA Nº 042/2017
PROCESSO Nº 042/2017

Contratação de pessoa física – Pedreiro - para
prestação de serviços de manutenção predial
preventiva e corretiva no edifício sede da
Câmara Municipal de Paraopeba, abrangendo
os seguintes sistemas prediais:
•
Serviços hidro-sanitários – serviços
que não se enquadrem como construção,
reforma ou ampliação, tais como: conserto ou
troca de boia ou sensores de nível de água
dos reservatórios d’água, troca ou
manutenção de tubos de alimentação,
conserto ou troca de registros de água ou
conexões hidráulicas, passagem de esgoto,
conserto ou troca de vedantes de torneiras,
limpeza de caixa d’água, conserto ou troca de
registros de fechamento de água, conserto ou
troca de conexões hidráulicas em geral.

Arivaldo Aparecido Gonçalves.

013/2017

18/09/2017

•
Manutenção
de
Telhado
Manutenção, conservação, substituição de
telhas e reparos de alvenaria no telhado, e
outros e serviços de manutenção que se
façam necessários.

DISPENSA Nº 043/2017
PROCESSO Nº 043/2017

Contratação de pessoa física – Servente de
pedreiro - para prestação de serviços de
manutenção predial preventiva e corretiva no
edifício sede da Câmara Municipal de
Paraopeba, abrangendo os seguintes sistemas
prediais:
•
Serviços hidro-sanitários – serviços
que não se enquadrem como construção,
reforma ou ampliação, tais como: conserto ou
troca de boia ou sensores de nível de água
dos reservatórios d’água, troca ou
manutenção de tubos de alimentação,
conserto ou troca de registros de água ou
conexões hidráulicas, passagem de esgoto,
conserto ou troca de vedantes de torneiras,
limpeza de caixa d’água, conserto ou troca de
registros de fechamento de água, conserto ou
troca de conexões hidráulicas em geral.
•
Manutenção
de
Telhado
Manutenção, conservação, substituição de
telhas e reparos de alvenaria no telhado, e
outros e serviços de manutenção que se
façam necessários.

Isnaldo Roduigues Lima.

014/2017

18/09/2017

