
 

 
 

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 

DEZEMBRO/2019 

 

SOSEC Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

109/2019 

Fornecimento de: a) Mini sanduíches: (cream chease, salaminho e 
alface, pasta de atum e peito de peru com pasta de tomate seco); b) 
Mini salgados: (croissant, folhados de cupuaçu, bolinho de queijo, mini 
quiche de bacalhau, pastel de carne seca, canudinhos, patinha de 
caranguejo e bolinho de bacalhau); c) Bandeja de banana pacovã frita 
com decoração temática regional; d) Patês: (pasta de queijo e ervas, 
pasta de azeitona e pasta de tomate seco); e) Brioches; f) Tábua de 
frios: (salaminho, peito de peru defumado, lombinho, queijo mussarela 
e queijo prato); g) Bolo natalino com frutas; h) Taça da felicidade; i) 
Torta de nozes; j) Bobó de camarão, suflê de bacalhau, isca de pernil 
ao barbecue, filé trinchado e arroz; k) Bebidas: Refrigerantes, sucos 
variados (laranja, cajá e goiaba); l) Serviço de apoio: mesa de buffet, 
pratos de sobremesa, talheres, taças, lenços descartáveis, 02 
copeiros, gelo e geleiras e m) 03 (três) garçons. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação. 

ERIVAN DO SACRAMENTO 
BRAGA 

R$ 8.490,00 

111/2019 

Contratação de serviços de controle de pragas, referentes à: a) 
dedetização; b) desratização; c) descupinização; d) termonebulização 
e e) desiformigação com aplicações mensais.  Prazo: por 12 meses, 
ou seja, de 17.1.2020 a 17.1.2021 

ALFAMA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA 

R$ 14.499,96 

112/2019 

Aquisição de: a) 27 (vinte e sete) unidades de Toner tinta preta HP85A 
LASERJET, CE285AE e b) 15 (quinze) unidades de Toner tinta preta 
HP78A, LASERJET, CE278AB. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação. 

J D L FERREIRA EIRELI R$ 10.500,00 

*SOSEC´S CANCELADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019: 105,106, 107,108 e 110. 
 

 

 


