
CONTRATOS ATIVOS EM     OUT/2018

Documento Número Objeto Fornecedor Valor Mensal Valor Global

CONTRATO 50208/2016 28/03/2016 - - 27/03/2021 60 Autorização para acesso ao SISBACEN BACEN  -  - 

CONTRATO 11/2015 03/12/2015 2º Termo Aditivo 07/12/2017 07/12/2018 12 Serviço Médico-Hospitalar  R$                         167.728,88  R$                      2.012.746,56 

CONTRATO 5/2013 11/11/2013 4º Termo Aditivo 14/11/2017 14/11/2018 12 Prestação de serviços profissionais de 03 RECEPCIONISTAS BETA BRASIL SERV. DE CONS. E LIMPEZA LTDA  R$                             9.041,52  R$                         108.498,24 

CONTRATO 9/2017 04/12/2017 - - 04/12/2018 12 PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A  R$                           12.133,95  R$                         145.607,40 

CONTRATO 8/2017 04/12/2017 - - 04/12/2018 12 PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A  R$                             4.721,27  R$                           56.655,24 

CONTRATO 2/2016 12/01/2016 2º Termo Aditivo 15/01/2018 15/01/2019 12 Fornecimento de energia eletrica AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  R$                           31.211,70  R$                         374.540,40 

CONTRATO 9/2016 24/03/2016 3º Termo Aditivo 26/06/2018 26/03/2019 12 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A  R$                         261.928,33  R$                      2.357.354,97 

CONTRATO 6/2016 11/02/2016 3º Termo Aditivo 14/02/2018 14/02/2019 12 ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS  R$                           27.291,20  R$                         327.494,40 

CONTRATO 10/2017 21/12/2017 - - 21/12/2018 12 RONIN VIGILÂNCIA PRIVADA EIRELI - ME  R$                         103.155,61  R$                      1.237.867,32 

CONTRATO 8/2014 01/09/2014 4º Termo Aditivo 04/09/2018 04/09/2019 12 ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  R$                           32.628,08  R$                         391.536,96 

CONTRATO 11/2014 01/10/2014 6º Termo Aditivo 06/10/2018 06/10/2019 12 SISPRO S/A – SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  R$                         185.349,84 

CONTRATO 3/2015 30/01/2015 3º Termo Aditivo 04/02/2018 04/02/2019 12 Serviço de fornecimento de um técnico em refrigeração AZHULTEC COM. DE EQUIP. E SUP. DE INFORMÁTICA LTDA.  R$                             4.410,93  R$                           52.931,16 

Data de 
Assinatura

Aditivos em 
Vigência

Data do último 
Aditivo

Data de 
Término

Duração       
(em meses)

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FEDERAÇÃO DAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, 

AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA – FAMA

Serviços de fornecimento de conectividade à rede mundial de 
computadores, via conexão dedicada à internet, com velocidade de 

14 Mbps

Serviços de firewall, compreendendo a prestação de serviços de 
gestão continuada em Segurança da Tecnologia da Informação, com a 

disponibilização de appliance (conjunto de equipamentos e 
softwares)

Prestação de serviços de fornecimento,organização,gerenciamento e 
administração de vale-alimentação eletrônico aos empregados da 

AFEAM

Prestação de Serviços Postais e de Telemáticos para atender as 
necessidades da AFEAM

Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada para atender 
as necessidades da AFEAM

Fornecimento de Software de controle de impressão de documentos, 
locação de equipamentos de impressão e serviços de impressão

Serviços de consultoria para implantação dos sistemas SISPRO 
TESOURARIA (módulo do Finanças), E-SOCIAL (módulo do Recursos 

Humanos) e SPED EFD - ICMS (módulo do SISPRO SPED), manutenção 
dos sistemas SISPRO Patrimônio; Finanças, Recursos Humanos, 

Suprimentos, SPED ECD, SPED EFD e SPED EFD (ICMS) e consultoria 
técnica

 11.425,82(MANUTENÇÃO) + 
(AQUISIÇÃO DE LICENÇAS R$ 

28.560,00) + AS 
CONSULTORIAS QUANDO 

OCORREREM R$19.680,00 



CONTRATO 14/2015 01/04/2015 4º Termo Aditivo 01/04/2018 01/04/2019 12  R$                             2.000,00  R$                           24.000,00 

CONTRATO 10/2015 13/10/2015 3º Termo Aditivo 18/10/2018 18/10/2019 12 M. IEDA CALDAS PENEDO -ME  R$                             3.014,55  R$                           36.174,60 

CONTRATO 22/2016 15/08/2016 2º Termo Aditivo 17/08/2018 17/08/2019 12 CARLOS FÉLIX RAPOSO DE ALMEIDA  R$                             1.700,00  R$                           20.400,00 

CONTRATO 18/2016 09/09/2016 2º Termo Aditivo 13/09/2018 13/09/2019 12 UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA  R$                           29.676,00  R$                         356.112,00 

CONTRATO 19/2016 01/09/2016 2º Termo Aditivo 09/09/2018 09/09/2019 12 Prestação de serviços de fornecimento de 6 (seis) mensageiros LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI  R$                         192.860,85 

CONTRATO 24/2016 21/11/2016 1º Termo Aditivo 01/12/2017 30/11/2018 12 TOCANTINS RÁDIO TAXI LTDA  R$                           19.720,74  R$                         236.648,86 

CONTRATO 2/2017 03/04/2017 1º Termo Aditivo 03/04/2018 03/04/2019 12 ERINILTON COSTA RODRIGUES  R$                             1.500,00  R$                           18.000,00 

CONTRATO 1/2018 02/01/2018 - - 02/01/2019 12 MACIEL AUDITORES S/S  R$                           26.940,00  R$                           53.880,00 

CONTRATO 4/2018 12/03/2018 - - 12/03/2019 12 

Sublocação  de uma área de 28,61m2 , localizada na área interna do 
PAC de Manacapuru

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA - SEJUSC 

Locação de imóvel Urbano de Uso Comercial situado à Rua Floriano 
Peixoto, nº 303, Centro, Tefé, Amazonas

Locação de imóvel urbano de uso comercial, com uma área total 
118,85 m² (cento e dezoito vírgula oitenta e cinco metros quadrados), 

 situado na Av. Conselheiro Ruy Barbosa, nº 160 B, Centro, CEP 
69.100-084, Itacoatiara, Amazonas

Serviços de  reserva, emissão,  marcação, remarcação e cancelamento 
de passagens aéreas

 1 (uma) parcela de R$ 
13.205,01 e 12 (doze) 

parcelas de R$ 14.971,32 

Prestação de serviços de rádio táxi, para transporte dos empregados 
da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S/A - AFEAM

Locação de imóvel urbano de uso comercial, com uma área total 
544,40 m² (quinhentos e quarenta e quatro metros e quarenta 

centímetros quadrados), situado na Rua Benjamin Constant, nº 618, 
Santa Luzia, CEP 69.280-000, Manicoré, Amazonas

Prestação de serviços técnicos de Auditoria Independente, com 
emissão de relatórios específicos sobre as áreas tributária, controle 
interno, classificação dos níveis de risco das operações de crédito e 

demonstrações contábeis da Agência de Fomento do Estado do 
Amazonas S/A – AFEAM e do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas – 

FMPES

Prestação de serviços técnicos especializados de representação, 
consultoria/assessoria jurídica e contencioso judicial na área de 

mercado de capitais, fundo de investimentos, nos termos, condições 
e especificações descritos no Projeto Básico, e a na Proposta do 

CONTRATADO, de 22.1.2018

SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS

Por meio da apresentação de 
relatórios mensais das 

atividades efetivamente 
realizadas, assim como dos 

honorários, que serão 
discriminados e agrupados 
em cada um dos serviços 

solicitados. 

Remunerado por 2 (duas) 
espécies de honorários: a) 
honorários devidos a título 
de pro labore, com limite 

global de R$ 120.000,00e b) 
honorários devidos em razão 

do sucesso obtido na 
demanda (ad exitum), no 

percentual de 5% do 
benefício econômico obtido 

pela AFEAM.



CONTRATO 5/2018 28/05/2018 - - 28/05/2019 12 

CONTRATO 6/2018 28/05/2018 - - 28/05/2019 12 DANTAS & GUIMARÃES ADVOGADOS

CONTRATO 7/2018 28/05/2018 - - 28/05/2019 12 GAMA SILVA & ALCÂNTARA DE FARIAS

CONTRATO 8/2018 28/05/2018 - - 28/05/2019 12 CABRAL, MEIRELLES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

CONTRATO 9/2018 04/06/2018 1º Termo Aditivo 05/09/2018 05/12/2018 3 CLARO S.A.  R$                             8.557,25  R$                           25.671,75 

 Prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, 
em caráter temporário, eventual, sem exclusividade e sem vínculo 

empregatício, com atuação na esfera judicial no patrocínio de causas 
cíveis ou criminais de interesse da AFEAM, assim como no patrocínio 

de ações de natureza tributária, empresarial e trabalhista, em 
demandas em curso ou que surgirem, observadas as condições 

previstas neste instrumento, no edital e em seus anexos

HIGINO, SORDI, SOUSA, TOLEDANO & ADVOGADOS 
ASSOCIADOS - ASJUR

O pagamento será realizado 
até o 10º (décimo) dia útil do 

mês subsequente à 
prestação dos serviços por 
meio de depósito em conta 

corrente bancária de 
titularidade da 

CONTRATADA, mediante a 
comprovação prévia da 

realização tempestiva do ato 
remunerável e apresentação 

da respectiva nota fiscal

Os serviços prestados pela 
CONTRATADA serão 

remunerados de acordo com 
as tabelas de remuneração 
constantes no Anexo VII, do 

edital

 Prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, 
em caráter temporário, eventual, sem exclusividade e sem vínculo 

empregatício, com atuação na esfera judicial no patrocínio de causas 
cíveis ou criminais de interesse da AFEAM, assim como no patrocínio 

de ações de natureza tributária, empresarial e trabalhista, em 
demandas em curso ou que surgirem, observadas as condições 

previstas neste instrumento, no edital e em seus anexos

O pagamento será realizado 
até o 10º (décimo) dia útil do 

mês subsequente à 
prestação dos serviços por 
meio de depósito em conta 

corrente bancária de 
titularidade da 

CONTRATADA, mediante a 
comprovação prévia da 

realização tempestiva do ato 
remunerável e apresentação 

da respectiva nota fiscal

Os serviços prestados pela 
CONTRATADA serão 

remunerados de acordo com 
as tabelas de remuneração 
constantes no Anexo VII, do 

edital

 Prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, 
em caráter temporário, eventual, sem exclusividade e sem vínculo 

empregatício, com atuação na esfera judicial no patrocínio de causas 
cíveis ou criminais de interesse da AFEAM, assim como no patrocínio 

de ações de natureza tributária, empresarial e trabalhista, em 
demandas em curso ou que surgirem, observadas as condições 

previstas neste instrumento, no edital e em seus anexos

O pagamento será realizado 
até o 10º (décimo) dia útil do 

mês subsequente à 
prestação dos serviços por 
meio de depósito em conta 

corrente bancária de 
titularidade da 

CONTRATADA, mediante a 
comprovação prévia da 

realização tempestiva do ato 
remunerável e apresentação 

da respectiva nota fiscal

Os serviços prestados pela 
CONTRATADA serão 

remunerados de acordo com 
as tabelas de remuneração 
constantes no Anexo VII, do 

edital

 Prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, 
em caráter temporário, eventual, sem exclusividade e sem vínculo 

empregatício, com atuação na esfera judicial no patrocínio de causas 
cíveis ou criminais de interesse da AFEAM, assim como no patrocínio 

de ações de natureza tributária, empresarial e trabalhista, em 
demandas em curso ou que surgirem, observadas as condições 

previstas neste instrumento, no edital e em seus anexos

O pagamento será realizado 
até o 10º (décimo) dia útil do 

mês subsequente à 
prestação dos serviços por 
meio de depósito em conta 

corrente bancária de 
titularidade da 

CONTRATADA, mediante a 
comprovação prévia da 

realização tempestiva do ato 
remunerável e apresentação 

da respectiva nota fiscal

Os serviços prestados pela 
CONTRATADA serão 

remunerados de acordo com 
as tabelas de remuneração 
constantes no Anexo VII, do 

edital

Prestação de serviços de telefonia digital 0800 para atendimento 
através de Call Center, telefônico fixo de longa distância – STFC e 
telefônico fixo comutado local com troncos digitais e blocos de 

ramais DDR, deverão ser providos por uma infraestrutura de Rede de 
Comunicação Digital composta em fibra ótica e de todas as 

funcionalidades necessárias ao bom funcionamento da rede, ter 
garantia de desempenho, baixo retardo e segurança, para 

atendimento das necessidades da AFEAM



CONTRATO 10/2018 22/06/2018 1º Termo Aditivo 01/09/2018 22/06/2019 9 Recrutamento e Seleção de estagiários CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA -CIEE  R$                         399.834,00 

CONTRATO 11/2018 09/07/2018 - - 09/05/2019 10  R$                         252.116,51  R$                         756.349,53 

CONTRATO 12/2018 06/08/2018 - - 06/08/2019 12 PRODAM -PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.  R$                             1.581,36  R$                           18.976,32 

CONTRATO 13/2018 11/09/2018 - - 11/03/2019 6 Prestação de serviços de cobrança via Documento de Arrecadação BANCO BRADESCO S.A.  R$                             6.946,00  R$                           41.676,00 

CONTRATO 14/2018 13/09/2018 - - 13/09/2019 12 RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP  R$                           43.800,00  R$                         525.600,00 

CONTRATO 15/2018 17/09/2018 - - 17/03/2019 6 RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP  R$                           49.600,07  R$                         297.600,42 

 9 (nove) parecelas de R$ 
41.220,00 e 1  (uma) 

parecela de R$ 28.854,00 

Aquisição de solução integrada de hardware e software de 
virtualização e prestação de serviços de implantação e treinamento 

operacional para instalação de datacenter de contingência, de acordo 
com as especificações contidas no Projeto Básico.

FUTTURA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA.-EPP

Prestação de serviços de disponibilização de gestor de conteúdo web, 
para publicação de informações, notícias, vídeos e imagens via 

website, de acordo com o padrão de comunicação visual do Governo 
do Estado, para atender as necessidades da AFEAM

Prestação de serviços de natureza continuada de auxiliar 
administrativo, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, 

uniformes, EPIS, e equipamentos necessários e adequados à 
execução dos serviços nas dependências da Agência de Fomento do 

Estado do Amazonas S.A - AFEAM

Prestação de serviços de conservação e limpeza, encarregado de 
serviços gerais, jardinagem e eletricista de baixa tensão, de forma 

contínua, com a disponibilização de mão de obra especializada, 
materiais de consumo, insumos, ferramental, equipamentos e 
utensílios necessários e em quantidades suficientes à execução 

satisfatória dos serviços que serão prestados nas instalações físicas, 
móveis, utensílios e equipamentos da sede da Agência de Fomento 

do Estado do Amazonas S/A – AFEAM
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