
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM         CNPJ:03.183.937/0001-38

Número
Número do Termo de Contrato 

ou  Nota de Empenho
Nome do Contratado CNPJ ou CPF do Contratado Motivação e justificativa do Contrato Valor do Contrato Tempo de Vigência do Contrato

1 Contrato nº 4/2020 AMAZONAS COPIADORA EIRELI 01.657.353/0001-21

Objeto do Contrato: Prestação dos serviços de locação de equipamentos de informática - notebooks
para trabalho em home office, com o objetivo de atender a Deliberação da Diretoria da AFEAM, de
23.3.2020 referente ao Plano de Contingência e Continuidade de Negócios na Prevenção à Pandemia
do Coronavírus (COVID-19)-AFEAM, de 20.3.2020., e de acordo com as especificações e quantitativos
estimados constantes no projeto básico de 25.3.2020 A determinação do Governo do estado do
Amazonas, que obrigou até ulterior deliberação, o funcionamento, por Home Office , dos Órgãos e
Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, ressalvados os serviços
essenciais, conforme artigo 1º, do Decreto estadual nº 42.101, de 23.3.2020.
Motivação: A previsão da Adoção de Teletrabalho (Home Office) para todos os empregados da
AFEAM, dentro da capacidade de ofIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

R$ 22.920,00 6 MESES DE 30.3.2020 A 30.9.2020

2
Autorização de Fornecimento 

nº 23/2020
ROBSON ALVES DO NASCIMENTO EIRELI 09.120.800/0001-10

Objeto do Contrato: Aquisição de 20 (vinte) Assinaturas Digitais, sendo: a) e-CPF A3 TOKEN; e, b) visita
técnica, para realização dos serviços.                                                                                         Motivação:A 
aquisição se faz necessária para a realização da assinatura de documentos de forma digital, pelos
gestores, assessores e conselheiros da AFEAM que se encontram desempenhando suas atividades em
teletrabalho, objetivando a adequação da rotina de trabalho, de forma a atender as medidas de
isolamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS e pelas autoridades da
saúde, devido a PANDEMIA do COVID 19.    

R$ 6.330,00
IMEDIATA.                                                           

SEM NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO

3
Autorização de Fornecimento 

nº 25/2020
B A ELÉTRICA LTDA 02.887.535/0001-51

Objeto do Contato: Aquisição de material descartável de prevenção e combate ao COVID-19, para
uso dos empregados da AFEAM, compreendendo: a) 8 (oito) galões de 5 (cinco) litros de álcool em gel;
b) 20 (vinte) unidades de 1(um) litro de álcool 70%; c) 2 (duas) caixas de luvas cirúrgicas tamanho M;
d) 2 (duas) caixas de luva cirúrgica tamanho G.
Motivação: A aquisição do material se faz necessária para utilização na prevenção e combate ao
COVID-19, e serão disponibilizados e distribuídos nas dependências da AFEAM para uso dos
colaboradores e clientes.

R$ 1.361,23
IMEDIATA.                                                           

SEM NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO

4
Adiantamento para Despesas 

Administrativas  nº 20002
1) ELTON DE FRANCA ME   E 2) FRANCISCO 

MACIEL DA SILVA.
1) 08.147.785/0002-12 E 2) 

04.016.473/0001-38

Objeto: Aquisição do material (álcool em gel, luvas, máscaras descartáveis e recipientes) para
prevenção no combate ao COVID-19.
Motivação: A aquisição do material (álcool em gel, luvas, máscaras descartáveis e recipientes) para
prevenção no combate ao COVID-19 (surto de coronavírus) para serem utilizados e distribuídos nas
dependências da AFEAM) para serem utilizados pelos colaboradores e clientes.

R$ 122,80 E 2) R$ 
850,00                                                      

TOTAL: 972,80

IMEDIATA.                                                           
SEM NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO

5
Autorização de Fornecimento 

nº 30/2020
ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.824.261/0001-87

Objeto: Aquisição de totens higienizadores contendo álcool em gel, para higienização das mãos e
combate a disseminação ao COVID-19, para uso no setor de atendimento da AFEAM.
Motivação: A aquisição se faz necessária para uso no setor de atendimento da AFEAM, onde há
grande circulação de pessoas, com o intuito de promover a higienização e prevenção no combate ao
COVID-19, facilitando a proteção e evitando a contaminação pelo toque.

R$ 961,60
IMEDIATA.                                                           

SEM NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO

6
Autorização de Fornecimento 

nº 36/2020
LUCAS LOUREIRO CARVALHO SUPORTE 

TÉCNICO
25.132.753/0001-81

Objeto: Fornecimento de licenças de uso de software de chat online, para 5 (cinco) Operadores pelo
período de 2 (dois) meses, de 15.8.2020 a 15.10.2020.
Motivação: O atendimento via chat online é uma ferramenta que proporciona de forma rápida e
direta a troca de informações entre a AFEAM e o seu público alvo, a GECOB está utilizando o chat
para atender a demanda de renegociação que foi prorrogada pela Diretoria.

R$ 590,00 2 MESES, DE 15.8.2020 A 15.10.2020

 RELAÇÃO DE  CONTRATOS EMERGENCIAIS 2020 (COVID 19)



6 Contrato nº 9/2020 AMAZONAS COPIADORA EIRELI 01.657.353/0001-21

Objeto do Contrato: Prestação dos serviços de locação de equipamentos de informática - notebooks
para trabalho em home office, com o objetivo de atender a Resolução da Diretoria da AFEAM nº
37/2020, de 9.7.2020 que aprovou o Plano de Retorno ao Trabalho Presencial – 2ª fase, sem prejuízo
das medidas do plano de retorno ao trabalho presencial – 1ª fase, que não forem conflitantes.
Motivação: A previsão da Adoção de Teletrabalho (Home Office) para todos os empregados da
AFEAM, dentro da capacidade de oferta de comunicação via rede de dados e serviços oferecidos pela
Gerência de Tecnologia da Informação -GETI, constante do Plano de Contingência e Continuidade de
Negócios na Prevenção à Pandemia do coronavírus (COVID-19)-AFEAM, item 3.2. FASE 2 - Casos de
transmissão doméstica ou confirmação oficial transmissão comunitária, letra b.

R$ 22.920,00 6 MESES DE 2.10.2020 A 31.3.2021

6
Autorização de Fornecimento 

nº 64/2020
LUCAS LOUREIRO CARVALHO SUPORTE 

TÉCNICO
25.132.753/0001-81

Objeto: Aquisição de material descartável de prevenção e combate ao COVID-19, compreendendo: a)
50 (cinquenta) galões de 5 litros de álcool gel 70%; b) 20 (vinte) galões de 5 litros de álcool líquido
70%; c) 300 (trezentas) unidades de luvas descartáveis tamanho G; d) 300 (trezentas) unidades de
luvas descartáveis tamanho M; e e) 500 (quinhentas) unidades de máscaras descartáveis,
Motivação: aquisição do material se faz necessária para utilização na prevenção e combate ao COVID-
19, e serão disponibilizados e distribuídos nas dependências da AFEAM para uso dos colaboradores e
clientes. Prazo de utilização: 3 meses.

R$ 6.575,50
IMEDIATA.                                                           

SEM NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO

TOTAL: R$ 62.631,13


