
 
 

         Contratações com Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 26, da Lei nº 8.666/93: Mês de FEVEREIRO/2017 

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

7 

Contratação de serviços de transmissão de dados via internet, por 12 
(doze) meses, para o Posto de Atendimento da AFEAM, no município de 
Tefé/AM. 
 

RURALWEB 
TELECOMUNICACOES 

LTDA 
R$ 15.588,00 

8 

Contratação de serviços de transmissão de dados via internet, por 12 
(doze) meses, para o Posto de Atendimento da AFEAM, no município de 
Manicoré/AM. 
 

S. V. DE OLIVEIRA – ME 
(REALNET INTERNET 

BANDA LARGA) 
R$ 12.000,00 

9 

Contratação de serviços de manutenção do sistema informatizado para 
gestão de Ouvidorias OMD 2.0, atualmente utilizado na AFEAM, 
adquirido da empresa sob referência em 28.1.2008. 
 

OMD SOLUÇÕES PARA 
OUVIDORIA S/S LTDA 

 
R$ 11.124,24 

10 

Serviço técnico especializado de: a) rede estruturada dados/voz e 
elétrica; b) remoção e instalação da mesma estrutura em outro prédio; c) 
substituição de cabeamento lógico e elétrico no escritório de 
representação da AFEAM no município de manicoré; d) teste de 
conformidade nos mesmo e considerando os parâmetros das normas da 
ABNT - NBR 14565:2007 e NBR 14136:2002. 

DF SOLUÇÕES E 
CONSULTORIAS EM 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

R$ 6.870,00 

11 

Aquisição de 500 (quinhentas) camisas em malha personalizada, manga 
curta, com gola, com bordado no peito esquerdo a logomarca do banco 
do povo, nas costas as logomarcas da AFEAM e do governo do estado 
do amazonas. 

M S OLIVEIRA & CIA LTDA – 
ME 

R$ 15.750,00 

12 
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. 

ALFAMA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA. - EPP 

R$ 5.657,85 

13 
Aquisição de 25.000 (vinte e cinco) mil capas de carnê em papel off-set 
180gr impressão 4/4, plastificada com corte e vinco. 

GRAFICA SANTA LUZIA 
INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA – ME 
R$ 4.500,00 
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