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Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29,

SOSEC Nº OBJETO

19/2021 

Prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas 
(programadas – duas visitas mensais) e corretivas (sob demanda) 
com fornecimento de peças e acessórios originais (com posterior 
ressarcimento pela AFEAM), em 03 (três) portões de ferro, tipo 
corrediço, com abertura automática por motor e 01 (uma) porta de 
vidro, automática, modelo “vipdoor”, incluindo as manutenções em 
seus respectivos motores, sensores, sistemas e controles remotos, 
instalados na sede da Agência de Fomento do Estado do 
Amazonas S.A.  
Prazo: Por 12 meses, ou seja, de 6.5.2021 a 6.5

20/2021 

Contratação de empresa especializada para a aquisição, instalação 
e configuração de 03 (três) câmeras de monitoramento com os 
acessórios necessários, para o videomonitororamento e controle de 
acesso, do arquivo da Gerência Administrativa 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

22/2021 

Aquisição de 1.800 (mil e oitocentas) unidades de garrafões de 
água mineral de 20L, pelo período de 12 (doze) meses.
Obs.1: Os referidos garrafões deverão ser de material sem 
cavidade ou rebordos internos que possam reter bactérias ou out
impurezas nocivas à saúde humana (dentro das normas mais atuais 
de segurança e higiene).   
Obs.2: A entrega será por demanda, de acordo com a necessidade 
da AFEAM. 
Prazo: Por 12 meses, ou seja, de 

 23/2021 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para 
reforma, adequação e reparos gerais de mureta e calçada externa nas 
dependências da AFEAM, conforme especificações da 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

24/2021 

Contratação de empresa especializada em levantamento 
topográfico, com apresentação de planta e memorial descritivo, 
assinados por profissional credenciado no “INCRA”, e com devida 
anotação de Responsabilidade Técnica 
coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural, 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, no DATUM 
SIRGAS 2000, como prevê a lei n° 10.267/2001, além de respeitar 
o recuo de 20 metros de estrada vicinal ZF 08, conforme estabelece 
o art. 80, da Resolução n° 71/2019, do lote: 01 imóvel rural em 
nome da empresa Unidos Agroindustrial Ltda, denominado 
“Seringal Amapá”, localizado na Rodovia AM 
ZF8, KM 12, no município de Rio Preto da Eva com área total de 
1.500,00 ha, registrado no livro 2 do Registro Geral, matrícula n° R
01-3962, folha 1 do Cartório do 3° Ofício do Registro de Imóveis da 
Cidade de Manaus. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

 

Agência de Fomento  do 

Estado do Amazonas S.A 

AFEAM 

 

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

ABRIL/2021 

 

OBJETO FORNECEDOR

Prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas 
duas visitas mensais) e corretivas (sob demanda) 

com fornecimento de peças e acessórios originais (com posterior 
ressarcimento pela AFEAM), em 03 (três) portões de ferro, tipo 

ço, com abertura automática por motor e 01 (uma) porta de 
vidro, automática, modelo “vipdoor”, incluindo as manutenções em 
seus respectivos motores, sensores, sistemas e controles remotos, 
instalados na sede da Agência de Fomento do Estado do 

Por 12 meses, ou seja, de 6.5.2021 a 6.5.2022; 

E. S. S. COSTA (CNPJ: 
07.179.776/0001

Contratação de empresa especializada para a aquisição, instalação 
e configuração de 03 (três) câmeras de monitoramento com os 
acessórios necessários, para o videomonitororamento e controle de 
acesso, do arquivo da Gerência Administrativa – GERAD. 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

GABRIEL THOMPSON 
LINDOSO SILVA 

(CNPJ: 26.730.797/0001

Aquisição de 1.800 (mil e oitocentas) unidades de garrafões de 
água mineral de 20L, pelo período de 12 (doze) meses. 
Obs.1: Os referidos garrafões deverão ser de material sem 
cavidade ou rebordos internos que possam reter bactérias ou outras 
impurezas nocivas à saúde humana (dentro das normas mais atuais 

Obs.2: A entrega será por demanda, de acordo com a necessidade 

meses, ou seja, de 4.5.2021 a 4.5.2022; 

GOMES COMÉRCIO DE 
PRODUTOS 
(CNPJ: 24.436.765/0001

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para 
reforma, adequação e reparos gerais de mureta e calçada externa nas 
dependências da AFEAM, conforme especificações da Contratante. 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

SERVIMA SERVIÇOS 
MANUTENÇÃO COMERCIO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA 

LTDA (CNPJ: 
08.073.873/0001

Contratação de empresa especializada em levantamento 
topográfico, com apresentação de planta e memorial descritivo, 
assinados por profissional credenciado no “INCRA”, e com devida 
anotação de Responsabilidade Técnica – “ART”, contidas as 

rtices definidores dos limites do imóvel rural, 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, no DATUM 
SIRGAS 2000, como prevê a lei n° 10.267/2001, além de respeitar 
o recuo de 20 metros de estrada vicinal ZF 08, conforme estabelece 

olução n° 71/2019, do lote: 01 imóvel rural em 
nome da empresa Unidos Agroindustrial Ltda, denominado 
“Seringal Amapá”, localizado na Rodovia AM – 010 Km 94, Ramal 
ZF8, KM 12, no município de Rio Preto da Eva com área total de 

vro 2 do Registro Geral, matrícula n° R-
3962, folha 1 do Cartório do 3° Ofício do Registro de Imóveis da 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

A F ARANHA SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA EIRELI 

(CNPJ: 34.953.556/0001

13.303/2016: Mês de 

FORNECEDOR VALOR R$ 

 
E. S. S. COSTA (CNPJ: 

07.179.776/0001-60) 
 

R$ 11.580,00 

GABRIEL THOMPSON 
LINDOSO SILVA  

(CNPJ: 26.730.797/0001-76) 
R$ 4.895,00 

GOMES COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
(CNPJ: 24.436.765/0001-37) 

R$ 12.600,00 

SERVIMA SERVIÇOS 
MANUTENÇÃO COMERCIO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA 

LTDA (CNPJ: 
08.073.873/0001-36) 

R$ 15.000,00 

A F ARANHA SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA EIRELI 

34.953.556/0001-14) 
R$ 28.000,00 
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25/2021 

Prestação dos serviços de manutenção de 20 (vinte) nobreak’s, 
sendo: a) 14 (quatorze) Nobreak’s APC, de modelo BZ 1200 de 8 
tomadas, entrada: 115/127/220v (seleção automática), frequência 
de tensão de entrada: 60 Hz +/
Nobreak’s SMS do modelo 1400 de 5 tomadas, Va Entrada 
Bivolt/Saída 115v.   
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

*SOSEC´S CANCELADAS NO MÊS DE ABRIL 
 
 

 

Agência de Fomento  do 

Estado do Amazonas S.A 

AFEAM 

 

Prestação dos serviços de manutenção de 20 (vinte) nobreak’s, 
sendo: a) 14 (quatorze) Nobreak’s APC, de modelo BZ 1200 de 8 
tomadas, entrada: 115/127/220v (seleção automática), frequência 
de tensão de entrada: 60 Hz +/-1%, corrente nominal; b) 6 (seis) 

reak’s SMS do modelo 1400 de 5 tomadas, Va Entrada 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

LINEAR ENGENHARIA 
MANAUS EIRELI (CNPJ: 

13.444.991/0001

ABRIL DE 2021 : 21. 

LINEAR ENGENHARIA 
MANAUS EIRELI (CNPJ: 

13.444.991/0001-43) 
R$ 5.700,00 


