
 
 

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

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

15 

Contratação de serviço de buffet, compreendendo: a) Esfiha; b) Mini 
Quiche; c) Bolinha de queijo; d) coxinhas; e) Pastel de forno; f) Mini 
sanduíche de frango; g) baguete mista; h) empadão; i) frutas laminadas 
(melancia, melão e abacaxi); j) torta de cupuaçu com chocolate; k) Pratos 
quentes: Pirarucu; l) Escondidinho de carne de sol; m) Arroz branco;  n) 
Bebidas: Refrigerante (coca cola e sabores); o) Suco (goiaba, maracujá e 
cupuaçu; p) Agua, Café; q) Serviço de apoio: mesa de buffet, pratos, 
Garfos,  Copos, Lenços descartáveis, Gelo, Geleiras, Duas pessoas no 
apoio, 1 garçom; r) 1000 (mil) unidades de água mineral de 350 ml; s) 600 
(seiscentos) Kits de lanche (sanduíche com pasta de frango e suco de 
caixinha); t) Decoração com cortina na sala vip, para a Ação de Crédito 
Banco do Povo – Clientes Especiais. 

ERIVAN DO SACRAMENTO 
BRAGA – EPP (SABOR DA 

CASA BUFFET) 
R$ 8.300,00 

16 

Contratação de serviço de locação de equipamentos, compreendendo: a) 
Sonorização para salão medindo 20m x 20m ou 40mx40m; b) som de PA; 
c) todo sistema de som qualidade; d) mesa yamaha 16 canais digitais; e) 
microfones; f) caixa de retorno para palco; g) microfones e fio para salão; 
h) caixas amplificadas para salões; i) técnico de som; j) dj para musica 
ambiente; k) palco medindo 8m x 4m, altura 80cm altura padrão com 
escada para segurança da comitiva; l) projetores, data-show de 4.000 
luminos; m) tela de projeção para laterais do palco 4m x 3x; n) notebook; 
o) passador a leser sem fio; p) técnico, brackdrop; q) backdrop para 
banner de 8m x 3m de altura; r) todos backdrop com aluminio Q-30, para 
a Ação de Crédito Banco do Povo – Clientes Especiais. 

ANGELUS LOCAÇÕES LTDA 
– EPP 

R$ 5.400,00 

18 

Contratação de serviços de transmissão de dados, via internet, com link 
banda larga corporativo de 2 MB, com velocidade de 2048 kbps 
(download/uploud), pelo período de 12 (doze) meses, para o Posto de 
Atendimento – PA da AFEAM, no Município de Manacapuru. 

OLISNEI NASCIMENTO 
CONCEIÇÃO(NOVA 

SOLUÇÕES) 

 

R$ 8.742,24 

20 

Aquisição de 1000 (mil) ticket’s para fornecimento de água em garrafões 
de 20 litros, para abastecimento diário de água pelo período médio de 6 
(seis) meses, de forma a atender o consumo dos empregados e clientes 
da AFEAM. 

 
CONVENIENCIA 

ADRIANOPOLIS COMERCIO 
DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

EIRELI – EPP 

R$ 3.500,00 

21 
A contratação de empresa para publicação das demonstrações contábeis 
da AFEAM, referente ao exercício do segundo semestre de 2016 no 
jornal Amazonas em Tempo. 

NEW SCREEN PUBLICIDADE 
LTDA – EPP 

R$ 14.000,00 

22 
A contratação de empresa para publicação das demonstrações contábeis 
do FMPES, referente ao exercício do segundo semestre de 2016 no 
jornal Amazonas em Tempo. 

NEW SCREEN PUBLICIDADE 
LTDA – EPP 

R$ 14.000,00 

11          *SOSEC`S CANCELADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017: 14, 17 E 19  
 
 

 


