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

*SOSEC´S CANCELADAS NO MÊS DE MAIO 
 
 
 

SOSEC Nº OBJETO

26/2021 

Aquisição de 20 (vinte) certificados digitais e
validade de 2 (dois) anos, modelo padrão ICP 
dos empregados listados no documento em anexo.
Prazo: Por  2 anos, ou seja, de 18.5.2021 a 18.5

27/2021 

Contratação de empresa especializada em serviços de 
sanitização/desinfecção/higienização de superfícies e de todos os 
ambientes da AFEAM (setores, galpão principal, banheiros, 
guaritas, refeitórios, auditórios, 
aplicação semanal, totalizando 10 (dez) aplicações.
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

28/2021 

Contratação de empresa especializada em publicações legais, 
visando a prestação do serviço de publicação do documento 
“Declaração de Propósito” a ser veiculada em jornal de grande 
circulação, na página do caderno de Economia, por 2 (dois) dias 
consecutivos.  
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

 30/2021 

Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
para confecção, montagem e instalações 
portas, no posto de atendimento da Agência de Fomento do Estado 
do Amazonas S/A – AFEAM, localizado no município de 
Manicoré/AM; 

31/2021 

Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de pinturas, reparos, instalações de luminárias, demolição e 
assentamento de pastilhas e porcelanato, conforme detalhamento 
de cotação, no posto de atendimento da Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas S/A – AFEAM, localizado no município de 
Manicoré/AM; 

32/2021 

Contratação de empresa especializada em publicações legais, 
visando a prestação do serviço de publicação do documento “Edital 
de Hasta Pública, constante das fls. 480 a 483, do processo 
0633516-15.2016.8.04.0001 – Amazônia Golf Hotelaria e Turismo” 
(arquivo em anexo), veiculado em jornal de grande circulação 
com sede na Cidade de Manaus/Amazonas, no caderno de 
Classificados, em única publicação, 
vigentes; 
 

 

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 

MAIO/2021 

 

MAIO DE 2021: 29. 

OBJETO FORNECEDOR

(vinte) certificados digitais e-CPF A3 TOKEN, 
validade de 2 (dois) anos, modelo padrão ICP – BRASIL, para uso 
dos empregados listados no documento em anexo. 

Por  2 anos, ou seja, de 18.5.2021 a 18.5.2022; 

CLUBE DE DIRETORES 
LOJISTAS DE MANAUS 

(CNPJ: 04.379.426/0001

Contratação de empresa especializada em serviços de 
sanitização/desinfecção/higienização de superfícies e de todos os 
ambientes da AFEAM (setores, galpão principal, banheiros, 
guaritas, refeitórios, auditórios, salas diversas), com 01 (uma) 
aplicação semanal, totalizando 10 (dez) aplicações. 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

M.S CONTROLE 
INTEGRADO DE PRAGAS 

LTDA 
04.848.254/0001

empresa especializada em publicações legais, 
visando a prestação do serviço de publicação do documento 
“Declaração de Propósito” a ser veiculada em jornal de grande 
circulação, na página do caderno de Economia, por 2 (dois) dias 

ção imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

PUBLICIDADE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI
28.321.315/0001

empresa especializada para execução de serviços 
para confecção, montagem e instalações de: guichês, divisórias e 
portas, no posto de atendimento da Agência de Fomento do Estado 

AFEAM, localizado no município de 

MARIA DE NAZARÉ DA 
COSTA BEZERRA

33.746.463/0001

empresa especializada para execução de serviços 
de pinturas, reparos, instalações de luminárias, demolição e 
assentamento de pastilhas e porcelanato, conforme detalhamento 
de cotação, no posto de atendimento da Agência de Fomento do 

AFEAM, localizado no município de 

MARIA DE NAZARÉ DA 
COSTA BEZERRA

33.746.463/0001

Contratação de empresa especializada em publicações legais, 
visando a prestação do serviço de publicação do documento “Edital 
de Hasta Pública, constante das fls. 480 a 483, do processo 

Amazônia Golf Hotelaria e Turismo” 
o em anexo), veiculado em jornal de grande circulação – 

com sede na Cidade de Manaus/Amazonas, no caderno de 
Classificados, em única publicação, conforme normas legais 

PUBLICIDADE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI
28.321.315/0001

da Lei nº 13.303/2016: Mês de 

FORNECEDOR VALOR R$ 

 
CLUBE DE DIRETORES 
LOJISTAS DE MANAUS 

04.379.426/0001-59) 

R$ 3.300,00 

M.S CONTROLE 
INTEGRADO DE PRAGAS 

LTDA (CNPJ: 
04.848.254/0001-15) 

R$ 5.000,00 

PUBLICIDADE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI (CNPJ: 
.321.315/0001-50) 

R$ 5.211,33 

MARIA DE NAZARÉ DA 
COSTA BEZERRA (CNPJ: 

.746.463/0001-56) 
 

R$ 11.100,00 

MARIA DE NAZARÉ DA 
COSTA BEZERRA (CNPJ: 

.746.463/0001-56) 
 

R$ 6.280,00 

PUBLICIDADE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI (CNPJ: 
28.321.315/0001-50  

R$ 10.875,40 


