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

 
 

SOSEC Nº OBJETO

45/2021 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
levantamento topográfico do imóvel de propriedade da empresa ALFA 
COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA sob matrícula nº 51026 
Livro 02, registrado no Cartório do 4º Ofício de Imóvel da Comarca de 
Manaus.  
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação. 

46/2021 

Locação de 20 (vinte) notebooks com as características abaixo 
especificadas, pelo período de 60 (sessenta) dias, 
término da licitação que se encontra em andamento no CSC, e 
formalização do novo contrato 
licitatório:  
- Processador: mínimo Intel CoreTM i5 de 7ª geração;
- Sistema operacional: Windows 10 Pro
- Memória RAM: mínimo 8GB 
- Armazenamento: mínimo SSD 256GB
- Tela: mínimo LCD 15.6”, Resolução 1366x768 de Alta Definição (HD)
- Conectividade: Rede sem fio Intel Dual Band Wireless
802.11 abgn, 802.11 ac / 1x LAN 10/100/1000 e Bluetooth 4.2
- Bateria: mínimo 4 células / 32 Wh (removível)
Prazo: Por 60 dias, ou seja, de 5.8.2021 a 4.10.2021

47/2021 

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 
Itacoatiara/AM.  
Prazo: Por 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, de 23.8.2021 a 
23.8.2023. 

48/2021 

Prestação de Serviços de transmissão de dados via internet, com link 
de 25Mb (download) e 3 Mb (upload), com 125Gb de franquia, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, para o Posto de Atendimento da 
AFEAM, no município de Manacapuru.
Prazo: Por 24 meses, ou seja, de 8.9.2021 a 8.9.2023

49/2021 

Contratação de pessoa jurídica especializada em publicações legais, 
visando à prestação de serviço de montagem, diagramaçã
conferência, correção e fornecimento do arquivo, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amazonas, referente às demonstrações 
contábeis de JUN/2021 da AFEAM.
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação. 

50/2021 

Contratação de pessoa jurídica especializada em publicações legais, 
visando à prestação de serviço de montagem, diagramação, 
conferência, correção e fornecimento do arquivo, a 
Diário Oficial do Estado do Amazonas, referente às demonstrações 
contábeis de JUN/2021, do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas 
FMPES.  
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de 
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 

AGOSTO/2021 

 

OBJETO FORNECEDOR

de empresa especializada para prestação de serviço de 
levantamento topográfico do imóvel de propriedade da empresa ALFA 
COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA sob matrícula nº 51026 – 
Livro 02, registrado no Cartório do 4º Ofício de Imóvel da Comarca de 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

A F BERNARDES 
36.139.303/0001

Locação de 20 (vinte) notebooks com as características abaixo 
especificadas, pelo período de 60 (sessenta) dias, condicionado ao 
término da licitação que se encontra em andamento no CSC, e 

 sob respaldo do referido certame 

Processador: mínimo Intel CoreTM i5 de 7ª geração; 
Sistema operacional: Windows 10 Pro 

Armazenamento: mínimo SSD 256GB 
Tela: mínimo LCD 15.6”, Resolução 1366x768 de Alta Definição (HD) 
Conectividade: Rede sem fio Intel Dual Band Wireless-AC 3165 IEEE 

802.11 abgn, 802.11 ac / 1x LAN 10/100/1000 e Bluetooth 4.2 
Bateria: mínimo 4 células / 32 Wh (removível) 

Por 60 dias, ou seja, de 5.8.2021 a 4.10.2021. 

AMAZONAS COPIADORA 
LTDA 

01.657.353/0001

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 de 

Por 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, de 23.8.2021 a 

NORTE BRASIL NETWORK 
TELECOMUNICACOES 

LTDA
05.492.370/0001

Prestação de Serviços de transmissão de dados via internet, com link 
de 25Mb (download) e 3 Mb (upload), com 125Gb de franquia, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, para o Posto de Atendimento da 
AFEAM, no município de Manacapuru.  

Por 24 meses, ou seja, de 8.9.2021 a 8.9.2023. 

RW SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA
10.329.181/0001

Contratação de pessoa jurídica especializada em publicações legais, 
visando à prestação de serviço de montagem, diagramação, 
conferência, correção e fornecimento do arquivo, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amazonas, referente às demonstrações 
contábeis de JUN/2021 da AFEAM.  

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

PUBLICIDADE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI (CNPJ: 
28.321.315/0001

Contratação de pessoa jurídica especializada em publicações legais, 
visando à prestação de serviço de montagem, diagramação, 
conferência, correção e fornecimento do arquivo, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amazonas, referente às demonstrações 
contábeis de JUN/2021, do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas – 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

PUBLICIDADE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI (CNPJ: 
28.321.315/0001

da Lei nº 13.303/2016: Mês de 

FORNECEDOR VALOR R$ 

 
A F BERNARDES (CNPJ: 

36.139.303/0001-37) 
R$ 6.600,00 

AMAZONAS COPIADORA 
LTDA (CNPJ: 

01.657.353/0001-21) 
R$ 7.640,00 

NORTE BRASIL NETWORK 
TELECOMUNICACOES 

LTDA. (CNPJ: 
05.492.370/0001-07 

R$ 21.387,04 

RW SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA (CNPJ: 
10.329.181/0001-58) 

R$ 23.976,00 

PUBLICIDADE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI (CNPJ: 
28.321.315/0001-50) 

R$ 5.052,00 

PUBLICIDADE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI (CNPJ: 
28.321.315/0001-50) 

R$ 4.368,00 


