
 
 

Agência de Fomento

Estado do Amazonas

 

Av. Constantino Nery, 5733 – Flores 
Ouvidoria – 0800 286 3066 
Fone: (92) 3655-3045  
CEP 69058-795 
Manaus-AM  

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

 
 

SOSEC Nº OBJETO

60/2021 

Prestação de serviços de firewall
serviços de gestão continuada em Segurança da Tecnologia da 
Informação, com a disponibilização de 
equipamentos e softwares) para o período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações técnicas constantes do projeto básico, em 
anexo. 
PRAZO: Por 12 meses, ou seja, de 8.12.2021 a 8.12.2022

61/2021 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do 
gerador de energia elétrica, visando manter o referido equipamento em 
perfeito estado de uso e funcionamento, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: Por 12 meses, ou seja, de 16.10.2021 a 16.10.2022.

62/2021 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
levantamento topográfico com apresentação de memorial descritivo, 
assinados por profissional credenciado no INCRA, e com devida 
anotação de Responsabilidade Técnica 
coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural 
georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, do lote denominado 
“Área remanescente”, de matrícula nº 5.249 do Cartório João Jetro 
Ofício de Registro de Imóveis de Manacapuru, situado na Rodovia 
Manuel Urbano, Km 76, zona urbana, com uma área de 439.037,66m².
PRAZO: Por 30 dias, ou seja, de 18.10.2021 a 17.11

63/2021 

Prestação de Serviços de transmissão de dados via internet, com link 
de 10Mb (download) e 1 Mb (upload)
quatro) horas pro dia, durante os 7 (sete) dias da semana, pelo p
de 24 (vinte e quatro) meses, para o Posto de Atendimento da AFEAM, 
no município de Manicoré. 
PRAZO: Por 24 meses, ou seja, de 

64/2021 

Fornecimento de renovação do licenciamento, para 
Microsoft Office 365, pelo período de 12 (doze) meses, das seguintes 
licenças: a) 1 (uma) Licença Power BI Pro; b) 15 (quinze) Licenças 
Exchange Online (Plan 1); c) 157 (cento e cinqüenta) Licença Microsoft 
365 Business Basic, e, d) 1(uma
Premium P2.   
PRAZO: Por 12 meses, ou seja, de 

65/2021 

Aquisição de: a) 08 (oito) licenças de uso de software, para 
gerenciamento e atendimento de chamados (HelpDesk) e,  b) 500 
(quinhentas) licenças de uso de software, para inventário automático de 
ativos de TI. 
PRAZO: Por 36 meses, ou seja, de 1.12.2021 a 1.12.2024.

66/2021 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
preventivos, a serem executados nas Estações de Tratamento de 
Esgoto da AFEAM, pelo prazo de 12 meses, com 01 (uma) visita 
semanal, conforme Solicitação de Compra de 
110/2021 e Proposta de Preços AFEAM 20102021, de 20.10.2021.
PRAZO:  Por 12 meses, ou seja, de 16.11.2021 a 16.11.2022
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Contratações Diretas por Dispensa de Licitação sob amparo do Art. 29, incisos I e II, da Lei nº 

OUTUBRO/2021 

 

OBJETO FORNECEDOR

firewall, compreendendo a prestação de 
serviços de gestão continuada em Segurança da Tecnologia da 
Informação, com a disponibilização de appliance (conjunto de 

para o período de 12 (doze) meses, 
specificações técnicas constantes do projeto básico, em 

seja, de 8.12.2021 a 8.12.2022. 

E F DO C DANIN EIRELI 
(CNPJ: 17.384.724/0001

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do grupo 
gerador de energia elétrica, visando manter o referido equipamento em 
perfeito estado de uso e funcionamento, pelo período de 12 (doze) 

Por 12 meses, ou seja, de 16.10.2021 a 16.10.2022. 

PRESTEM COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 

(CNPJ: 63.642.862/0001

atação de empresa especializada para prestação de serviço de 
levantamento topográfico com apresentação de memorial descritivo, 
assinados por profissional credenciado no INCRA, e com devida 

Responsabilidade Técnica – ART, contidas as 
coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural 
georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, do lote denominado 
“Área remanescente”, de matrícula nº 5.249 do Cartório João Jetro – 1º 

de Registro de Imóveis de Manacapuru, situado na Rodovia 
Manuel Urbano, Km 76, zona urbana, com uma área de 439.037,66m². 

Por 30 dias, ou seja, de 18.10.2021 a 17.11.2021. 

N C DE ALMEIDA 
TOPOGRAFIA E PROJETOS 

EIRELI
 (CNPJ: 29.494.811/0001

Prestação de Serviços de transmissão de dados via internet, com link 
de 10Mb (download) e 1 Mb (upload), com disponibilidade de 24 (vinte e 
quatro) horas pro dia, durante os 7 (sete) dias da semana, pelo período 

meses, para o Posto de Atendimento da AFEAM, 

meses, ou seja, de 20.10.2021 a 20.10.2023. 

S V DE OLIVEIRA & CIA 
LTDA 

(CNPJ: 07.964.399/0001

Fornecimento de renovação do licenciamento, para uso da plataforma 
pelo período de 12 (doze) meses, das seguintes 

(uma) Licença Power BI Pro; b) 15 (quinze) Licenças 
Exchange Online (Plan 1); c) 157 (cento e cinqüenta) Licença Microsoft 
365 Business Basic, e, d) 1(uma) Licença Azure Active Directory 

meses, ou seja, de 8.12.2021 a 08.12.2022. 

BRASOFTWARE 
INFORMATICA LTDA.

(CNPJ: 57.142.978/0001

Aquisição de: a) 08 (oito) licenças de uso de software, para 
gerenciamento e atendimento de chamados (HelpDesk) e,  b) 500 
(quinhentas) licenças de uso de software, para inventário automático de 

Por 36 meses, ou seja, de 1.12.2021 a 1.12.2024. 

DESK MANAGER 
SOFTWARE LTDA

(CNPJ: 14.700.096/0001

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
preventivos, a serem executados nas Estações de Tratamento de 
Esgoto da AFEAM, pelo prazo de 12 meses, com 01 (uma) visita 
semanal, conforme Solicitação de Compra de Material/Serviço nº 
110/2021 e Proposta de Preços AFEAM 20102021, de 20.10.2021. 

Por 12 meses, ou seja, de 16.11.2021 a 16.11.2022. 

MANOEL DE JESUS VIEIRA 
DE ARAUJO

(CNPJ: 15.539.911/0001

da Lei nº 13.303/2016: Mês de 

FORNECEDOR VALOR R$ 

E F DO C DANIN EIRELI 
(CNPJ: 17.384.724/0001-89) R$ 47.988,00  

PRESTEM COMÉRCIO E 
SERVIÇOS  
63.642.862/0001-38) 

R$ 10.320,00 

N C DE ALMEIDA 
TOPOGRAFIA E PROJETOS 

EIRELI 
(CNPJ: 29.494.811/0001-78) 

R$ 7.760,54 

S V DE OLIVEIRA & CIA 
LTDA  

(CNPJ: 07.964.399/0001-70). 
R$ 25.920,00 

BRASOFTWARE 
INFORMATICA LTDA. 

(CNPJ: 57.142.978/0001-05) 
R$ 49.949,10 

DESK MANAGER 
SOFTWARE LTDA 

(CNPJ: 14.700.096/0001-05). 
R$ 30.330,00 

MANOEL DE JESUS VIEIRA 
DE ARAUJO 

(CNPJ: 15.539.911/0001-69) 
R$ 18.000,00 


