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

SOSEC Nº OBJETO

33/2021 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de fornecimento de informações via sistema informatizado, 
Pessoa Exposta Politicamente 
Circular Nº 3.978/2020, do Banco Central do Brasil, para 
cruzamento com o banco de dados de clientes da Agência de 
Fomento do Estado do Amazonas S.A. 
consultas/ano).  
Prazo: Por  12 meses, ou seja, de 07.6.2021 a 07.6

34/2021 

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços de limpeza de 55 (cinqüenta e cinco) condicionadores 
de ar, na Agência de Fomento do Estado do Amazonas. 
Prazo: Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 
prorrogação; 

36/2021 

Contratação de empresa especializada em levantamento 
topográfico, com apresentação de planta e memorial descritivo, 
assinados por profissional credenciado no “INCRA”, e com 
devida anotação de Responsabilidade Técnica 
contidas as coordenadas dos vé
do imóvel rural, georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, no DATUM SIRGAS 2000, como prevê a lei n° 
10.267/2001, do Lote: 01 imóvel rural denominado “R. T. DE 
ARAÚJO”, localizado na Estada Tefé/Emade, no município d
Tefé/AM com área total de 388,1525 ha, registrado no livro 2
do Registro Geral, matrícula nº R
do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Tefé/AM.
Prazo: Execução imediata, sem nece
e/ou prorrogação; 

 38/2021 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
para reforma, adequação e reparos gerais na DIRAD, DICRED, 
PRESI e GADIR. Correção e pintura de parede e teto, 
reposicionamento de 1 (uma) tomada e colocação de rodameio 
para proteção da parede. 
Prazo: Execução imediata, sem nece
prorrogação; 

39/2021 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção e suporte para a licença perpétua do aplicativo 
Veritas Backup Exec, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses 
a partir do término do atual contrato que se encerra em 
27.6.2021 (8 licenças).   Prazo:
28.06.2021 a 28.06.2023 

 

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 

JUNHO/2021 

 

OBJETO FORNECEDOR

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de fornecimento de informações via sistema informatizado, 
Pessoa Exposta Politicamente – PEP, conforme art. 19 da 
Circular Nº 3.978/2020, do Banco Central do Brasil, para 

e dados de clientes da Agência de 
Fomento do Estado do Amazonas S.A. – AFEAM (20.000 

12 meses, ou seja, de 07.6.2021 a 07.6.2022; 

ADVICETECH SOFTWARES 
E SERVIÇOS LTDA 

27.165.112/0001

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços de limpeza de 55 (cinqüenta e cinco) condicionadores 
de ar, na Agência de Fomento do Estado do Amazonas.  

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

IRACILDO ABREU DA 
SILVA 51977974287 (CNPJ: 

37.707.363/0001

Contratação de empresa especializada em levantamento 
topográfico, com apresentação de planta e memorial descritivo, 
assinados por profissional credenciado no “INCRA”, e com 
devida anotação de Responsabilidade Técnica – “ART”, 
contidas as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
do imóvel rural, georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, no DATUM SIRGAS 2000, como prevê a lei n° 
10.267/2001, do Lote: 01 imóvel rural denominado “R. T. DE 
ARAÚJO”, localizado na Estada Tefé/Emade, no município de 
Tefé/AM com área total de 388,1525 ha, registrado no livro 2-P 
do Registro Geral, matrícula nº R-1-3.458, folha 78 do Cartório 
do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Tefé/AM. 

Execução imediata, sem necessidade de renovação 

A F BERNARDES 
36.139.303/0001

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
para reforma, adequação e reparos gerais na DIRAD, DICRED, 
PRESI e GADIR. Correção e pintura de parede e teto, 
reposicionamento de 1 (uma) tomada e colocação de rodameio 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

SERVIMA SERVIÇOS 
MANUTENÇÃO COMERCIO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA 

LTDA 
08.073.873/0001

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção e suporte para a licença perpétua do aplicativo 
Veritas Backup Exec, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses 
a partir do término do atual contrato que se encerra em 

Prazo: Por 24 meses, ou seja, de 

ADISTEC BRASIL 
INFORMATICA LTDA

(CNPJ: 15.457.043/0001

da Lei nº 13.303/2016: Mês de 

FORNECEDOR VALOR R$ 

 
ADVICETECH SOFTWARES 
E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 

27.165.112/0001-59) 

R$ 15.390,00 

LDO ABREU DA 
SILVA 51977974287 (CNPJ: 

37.707.363/0001-71) 
R$ 12.000,00 

A F BERNARDES (CNPJ: 
36.139.303/0001-37) R$ 21.000,00 

SERVIMA SERVIÇOS 
MANUTENÇÃO COMERCIO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA 

LTDA (CNPJ: 
08.073.873/0001-36) 

R$ 14.700,00 

ADISTEC BRASIL 
INFORMATICA LTDA 

15.457.043/0001-78) 
 

R$ 12.000,00 
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*SOSEC´S CANCELADAS NO MÊS DE JUNHO
 
 
 
 
 

40/2021 

Contratação de empresa especializada para emissão de laudo 
de avaliação para 12 bens móveis localizados 
dependências da AFEAM. 
Prazo: Execução imediata, sem nece
prorrogação; 

 

Agência de Fomento  do 

Estado do Amazonas S.A 

AFEAM 

 

JUNHO DE 2021 : 35 e 37. 

Contratação de empresa especializada para emissão de laudo 
de avaliação para 12 bens móveis localizados nas 

Execução imediata, sem necessidade de renovação e/ou 

DGX ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA.

(CNPJ: 31.568.685/0001

 
 
 

DGX ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA. 

(CNPJ: 31.568.685/0001-09) 

 

R$ 5.610,07 


