
 
 

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

 

Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

52 

Serviço de manutenção geral em 412m de calhas metálicas da AFEAM, 
conforme a seguir: a) retirada de resíduos das calhas; b) limpeza e 
lavagem das calhas, c) raspagem de ferrugens, d) substituição das partes 
corroídas, e) aplicação de tinta antiferrugem, f) pintura com esmalte 
sintético na cor cinza médio, g) instalação de tela metálica para evitar 
acúmulo de folhas nas calhas próximas às arvores. 

ROBERTO LOPES DA SILVA – 
ME 

R$ 14.200,00 

53 

Contratação de serviço de instalação e fornecimento de 1 (um) enlace de 
fibra óptica para as salas da GECOB e GECOR, compreendendo: a) 2 
(dois) cordões SC/lc de 20/125 microns; b) 150 (cento e cinqüenta) 
metros de fiber lan de 4f 50/125 microns indoor/outdoor; c) 3 (três) 
extensões de fibra óptica duplex SC/SC de 50/125m; d) 1 (uma) caixa de 
bloqueio; e) 2 (duas) unidades de Gbic Intelbras. 

S MASSULO DO REGO – ME R$ 4.650,00 

54 
Contratação dos serviços de manutenção preventiva de todo o sistema de 
circuito fechado de televisão, incluindo as 28 (vinte e oito) câmeras 
existentes na AFEAM. 

ASN SEGURANÇA 
ELETÔNICA LTDA 

R$ 10.980,00 

55 

Contratação de empresa, sem fins lucrativos, especializada em 
assistência ao adolescente à educação profissionalna condição de 
CAPACITADOR, para a intermediação, integração e contratação de 7 
(sete) adolescentes como MENORES APRENDIZES, para atuarem na 
AFEAM.  
 

CIEE – CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA-

ESCOLA 

 

R$ 15.876,00 

56 
Aquisição de licença anual para 6 (seis) operadores do software Desk 
Manager. 

DESK MANAGER SOFTWARE 
LTDA 

R$ 8.821,14 

57 
Contratação de empresa para produção de vídeo institucional, com 3 
(três) diárias de captação de imagens, compreendendo: a) roteiro; b) 
captação; c) locução; d) edição e finalização de vídeo. 

PERIN FILMES EIRELI – EPP 
(AMAZON PICTURE) 

R$ 15.372,10 

58 

Contratação de Seguro Patrimonial, para atender a sede da AFEAM, com 
as seguintes coberturas: a) Incêndio/raio/explosão (Inclusive decorrente 
de Tumultos, Greves, e Lock-out) Queda de Raio. Explosão de qualquer 
natureza e Queda de aeronaves (R$8.000.000,00); b) Danos elétricos (R$ 
200.000,00); c) Vendaval,Furacão, Ciclone, Tornado,Granizo, Impacto de 
Veículos Terrestres e Fumaça (R$ 120.000,00); d) Roubo e/ou Furto 
Qualificado de bens (R$ 24.000,50) e e) Cobertura para Assistência 24 
horas (contratada), pelo período de 12 (doze) meses. 

MITSUI SUMITOMO SEGUROS 
S.A 

R$ 6.504,61 

63 

 
EMPRESA 1: Aquisição de: a) 50 (cinqüenta) caixas de etiquetas papel 

A4, com 100 (cem) folhas contendo 1.400 (mil e quatrocentos) etiquetas, 
medindo 38,1mm 99mm; b) 120 (cento e vinte) caixas de envelope saco 
branco contendo 250 (duzentos e cinqüenta) unidades, medindo 240 mm 
x 340 mm. 
EMPRESA 2: Aquisição de 300 (trezentas) caixas de arquivo morto de 

papelão. 
 

EMPRESA 1: S.O. DA SILVA 
 

EMPRESA 2: RPV DA 
AMAZONIA LTDA 

R$ 15.926,00 



64 

Contratação de empresa para publicação da: a) Ata da 28ª (vigésima 
oitava) Assembléia Geral de Acionista da Agencia de Fomento do Estado 
do Amazonas S.A – AFEAM; b) Carta de Renuncia da senhora Ivone 
Assako Murayama. 

CONTEUDO AGENCIA DE 
PUBLICIDADE LTDA. 

R$ 6.200,00 

65 
Concessão de uso de uma licença limitada, não exclusiva e intransferível 
do Sistema denominado Smart Advisor (“Licença”) – versão Pro, para 

utilização da AFEAM, pelo período experimental de 4 (quatro) meses. 

BRAIN SOLUÇÕES 
INTEGRADAS LTDA 

R$ 6.500,00 

11       *  *SOSEC´S CANCELADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017: 59,60,61,62 E 66.  
 
 

  


