
 
 

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

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

25 

Aquisição de 1 (uma) maquina de café expresso, compreendendo: a) bico 
para vapor ou água quente; b) facilitador para aerar o leite ou água 
quente para suas infusões; c) gaveta com função de parar 
automaticamente; d) programação do volume de água para o café. 

INDUSTRIA DE CAFE 
MANAUS LTDA  

R$ 3.200,00 

26 
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 

28 

Contratação de serviços para substituição de telhas do pavilhão da 
presidência ate o GADIR, totalizando 459,75m² e substituição de rufo 
pavilhão totalizando 50m, compreendendo a área da: a) Sala da 
Presidência; b) copa da presidência; c) sala de reunião da presidência; d) 
Secretaria da presidência; e) corredor de acesso a Presi/Dicred/Gadir; f) 
sala de espera da Presidência; g) Secretaria da Dicred; h) sala da Dicred; 
i) setor do GADIR. 

AZEVEDO CONSTRUCOES 
EIRELI – ME (AZEVEDO 

CONSTRUCOES) 
R$ 10.000,00 

29 
Aquisição de: a) 5 (cinco) monitores de led 21.5 vga dvi 110/240v 
1920x1080; b) 5 (cinco) placas de vídeo 1gb msi n210-md1/d3 hdmi dvi; 
c) 1 (uma) unidade de Mem. Ddr3 8gb 1600mhz kvr16n/8. 

O G L CAVALCANTE EIRELI R$ 4.059,50 

30 
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 

31 
Contratação de serviços de transmissão de dados via internet para o 
Posto de Atendimento da AFEAM no município de Eirunepé – AM. 

RURALWEB 
TELECOMUNICACOES LTDA 

R$ 15.588,00 

32 
Contratação de serviços de transmissão de dados via internet para o PA 
– Posto de Atendimento da AFEAM, no município de Itacoatiara –AM. 

R L COMERCIO 
MANUTENCAO 

REPRESENTACAO DE 
ELETRO-ELETRONICOS 

LTDA - EPP (R L IMPORT) 

R$ 9.000,00 

33 

Contratação de serviço a ser executado no salão principal da Afeam 
compreendendo: a) cortar gesso acartonado para fazer a manutenção da 
tubulação do ar condicionado do salão e refazer o mesmo; b) retirada de 
placas de gesso acartonado, na qual, estão soltas e recolocação de 
placas novas; c) remover todo entulho decorrente da obra. 

JOSE OLIVIO TARGINO DE 
SOUZA 

R$ 4.000,00 

11       *  *SOSEC’S CANCELADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017: 23, 24 E 27  
 
 

 

 


