
 

 
 

Agência de Fomento  do 

Estado do Amazonas S.A 

AFEAM 

 

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores 
Ouvidoria – 0800 286 3066 
Fone: (92) 3655-3045  
CEP 69058-795 
Manaus-AM  
 

 
Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29, incisos I e II, da Lei nº 13.303/2016: Mês de 

OUTUBRO/2019 

 

SOSEC Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

85/2019 

Aquisição de equipamentos para expansão de armazenamento de 
dados a) 01 (uma) gaveta de expansão de armazenamento – 
compatível com o storage já existente na AFEAM, com as seguintes 
características: Modelo IBM EXP 3000 EXPRESS, com  gaveta de 
expansão povoada com 12 (doze) discos tipo SATA, com capacidade 
individual de 2 (dois) TERABYTES, instalados fisicamente e 
configurados logicamente para uso e b) 2 (duas) baterias para 
alimentação de cache de armazenamento, com as seguintes 
características: part number 39R6519, para storage IBM DS3400, 
entregue e instalado no storage já existente na AFEAM. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação. 

DAVID SOUZA DA 
SILVEIRA 

 
R$ 37.580,00 

86/2019 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do grupo 
gerador de energia elétrica, de 450 KVA, Stand-by, modelo DS11, 
motor SCANIA. 
Prazo: por 12 (doze) meses, ou seja, de 14.10.2019 a 14.10.2020 

CLAUDIO ANDRADE 
JUNIOR – ME (PRESTEM 
COMÉRCIO E SERVIÇO) 

 

R$ 9.360,00 

89/2019 

Contratação de Seguro Patrimonial, para atender a sede da AFEAM, 
com as seguintes coberturas: a) Incêndio, Queda de Raio, 

Implosão/Explosão de Qualquer Natureza e Queda de Aeronaves 
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais); b) Danos elétricos R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais); c) Tumultos, Greves e Lock-out R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais); d) Roubo e/ou Furto Qualificado de 
bens R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); e) Vendaval, Furacão, 

Ciclone, Tornado,Granizo, Impacto de Veículos Terrestres e Fumaça 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e, f) Cobertura para 

Assistência 24 horas (contratada). 
Prazo: por 12 (doze) meses, ou seja, de 26.10.2019 a 26.10.2020 

SOMPO SEGUROS S.A.  R$ 6.065,33 

90/2019 

Contratação de serviços de: a) Fornecimento de mão de obra para 

execução de serviço de desmontagem de divisórias, móveis e toda a 
estrutura do local onde está instalado atualmente o Posto de 
Atendimento da AFEAM no município de Tefé e b) Fornecimento de 

material e mão de obra para execução do serviço de instalação e 
montagem de toda a estrutura do novo Posto de Atendimento da 
AFEAM no município de Tefé. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação. 

A C DE LIMA 
CONSTRUTORA 

 
R$ 4.360,00 

92/2019 

Aquisição de um aparelho de ar condicionado de 36.000 BTU’s, 
incluindo instalação, para o novo Posto de Atendimento da AFEAM no 
município de Tefé/AM. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação. 

O G FREIRE & CIA LTDA  R$ 6.500,00 

*SOSEC´S CANCELADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019: 87, 88 e 91. 
 

 

 


