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

*SOSEC´S CANCELADAS NO MÊS DE JULHO 
 
 
 
 

SOSEC Nº OBJETO

42/2021 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
transmissão de dados via internet, com link mínimo de 10MB para 
download e 1MB para upload, com disponibilidade de 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da semana, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses para o Posto de Atendimento 
de Parintins/AM.  
Prazo: Por  24 meses, ou seja, de 

43/2021 

Contratação de Seguro Patrimonial, para atender a sede da 
AFEAM, com as seguintes coberturas: a) Incêndio, Queda de Raio, 
Implosão/Explosão de Qualquer Natureza e Queda de Aeronaves 
R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais); b) Danos elétricos 
200.000,00 (duzentos mil reais); c) Tumultos, Greves e 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); d) Roubo e/ou Furto 
Qualificado de bens - R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); e) 
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto de Veículos 
Terrestres e Fumaça - R$ 120.00
Cobertura para Assistência 24 horas 
Prazo: 10 meses e 18 dias, ou seja, de 

44/2021 

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, salas diversas), com 01 (uma) 
aplicação semanal, totalizando 22 (vinte e duas) aplicações.
Prazo: de 2.8.2021 a 30.12.2021
contratação, desde que atenda ao interesse da administração 
assim como os limites impostos pela legislação vigente.

 

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 

JULHO/2021 

 

ULHO DE 2021 : 41 

OBJETO FORNECEDOR

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
transmissão de dados via internet, com link mínimo de 10MB para 
download e 1MB para upload, com disponibilidade de 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da semana, pelo 

eríodo de 24 (vinte e quatro) meses para o Posto de Atendimento 

meses, ou seja, de 25.7.2021 a 25.7.2023; 

MR JOMAR SERVIÇOS DE 
INTERNET LTDA

02.891.541/0001

Patrimonial, para atender a sede da 
AFEAM, com as seguintes coberturas: a) Incêndio, Queda de Raio, 
Implosão/Explosão de Qualquer Natureza e Queda de Aeronaves - 

8.000.000,00 (oito milhões de reais); b) Danos elétricos - R$ 
s); c) Tumultos, Greves e Lock-out - 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); d) Roubo e/ou Furto 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); e) 

Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto de Veículos 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e, f) 

Cobertura para Assistência 24 horas (contratada). 
, ou seja, de 28.7.2021 a 15.6.2022; 

PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS (
61.198.164/0001

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) 

al, totalizando 22 (vinte e duas) aplicações. 
30.12.2021 podendo ocorrer nova 

contratação, desde que atenda ao interesse da administração 
assim como os limites impostos pela legislação vigente. 

LHT SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO ELETRICA 

EIRELI (CNPJ: 
00.514.015/0001

da Lei nº 13.303/2016: Mês de 

FORNECEDOR VALOR R$ 

 
MR JOMAR SERVIÇOS DE 
INTERNET LTDA. (CNPJ: 

02.891.541/0001-82) 

R$ 19.200,00 

PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS (CNPJ: 
61.198.164/0001-60) 

R$ 3.662,74 

LHT SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO ELETRICA 

EIRELI (CNPJ: 
00.514.015/0001-78) 

R$ 8.800,00 


