
                                                                                                               
 
                                                                            

                  Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29, incisos I e II, da Lei nº 13.303/2016: Mês 
de ABRIL/2019 

SOSEC Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

23/2019 

Contratação de entidade, sem fins lucrativos, especializada 
em assistência ao adolescente à educação profissional na 
condição de CAPACITADOR, para a intermediação, 
integração e contratação de 7 (sete) adolescentes como 
MENORES APRENDIZES, para atuarem na AFEAM pelo 
período de até 24 (vinte e quatro) meses. 
Prazo: Por 24 meses, ou seja, de 19.4.2019 a 19.4.2021. 

CIEE – CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA-

ESCOLA 
R$ 21.168,00 

24/2019 

Prestação de serviços de consultoria para implantação da 
Política de Segurança Cibernética, conforme estabelece a 
Resolução do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 4.658, de 
26.4.2018, com prazo até 6.5.2019. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação. 

MASTERHOUSE 
TREINAMENTOS E 

SOLUÇÕES EM TI LTDA 
R$ 42.890,00 

25/2019 

SERVIÇOS DE COFFEE BREAK ESTIMADO PARA 200 
(duzentas) PESSOAS, COMPREENDENDO: a) mini pasteis - 

coxinhas - bolinha de queijo - esfiha - mini folheados - 
croquete - risole - pasteis- frutas laminadas (melão, abacaxi e 
melancia) - bolinha de bacalhau - quiche; b) SANDUICHES 
QUENTES: perfil - filé - frango- hamburguer - linguiça ao 
barbecue; c) PRATO QUENTE: suflê de bacalhau - fricassê de 
frango - penne ao molho putanhesca; d) SOBREMESA: pudim 

de leite - torta de cupuaçú c/chocolate; e) BEBIDAS : 
refrigerante - suco (goiaba, cupuaçú, laranja e maracujá) 
ÁGUA; SERVIÇOS DE APOIO: Mesa do buffet (prato de 

sobremesa - garfos - taças - lenços descartáveis - 02 pessoas 
no apoio - gelo - geleiras; incluso serviços de 6 (seis) garçons. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação. 

ERIVAN DO SACRAMENTO 
BRAGA 

R$ 7.520,00 

26/2019 

Contratação de serviços de transmissão de dados via internet, 
por 3 (três) meses, para o Posto de Atendimento da AFEAM, 
no município de Tefé/AM. 
Prazo: Por 3 meses, ou seja, de 4.5.2019 a 4.8.2019. 

RURALWEB 
TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA 
R$ 3.897,00 

27/2019 

Contratação de serviços de transmissão de dados via internet, 
por 3 (três) meses, para o Posto de Atendimento da AFEAM, 
no município de Manicoré/AM. 
Prazo: Por 3 meses, ou seja, de 1º.5.2019 a 1º.8.2019. 

S. V. DE OLIVEIRA – ME 
(REAL NET) 

R$ 4.200,00 

28/2019 

SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, ESTIMADO PARA 160 
(cento e sessenta) pessoas, a ser realizado em 17/04/2019, 
nas dependências da AFEAM,  COMPREENDENDO:: a) 

tapioquinha - banana frita - bolo de milho - bolo de leite - pão 
francês - pão bisnaguinha - frios (queijos, presunto e 
salaminho) - requeijão - manteiga - pasta de atum - tucumã - 
farofa de cuscuz - cará - salsicha ao molho - omelete - 
macaxeira cozida - mingau de banana - salada de frutas; b) 
BEBIDAS:  SUCOS (acerola, goiaba e cupuaçu) - café - leite - 
nescau; c) SERVIÇO DE APOIO: mesa do buffet - copos 

descartáveis - pratos descartáveis - garfos - lenços. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação 
e/ou prorrogação 
 

ERIVAN DO SACRAMENTO 
BRAGA 

R$ 3.520,00 

*SOSEC CANCELADA NO MÊS DE ABRIL DE 2019: 29 e 30. 
 

 

 

 


