
 

 
 

Agência de Fomento  do 

Estado do Amazonas S.A 

AFEAM 
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Contratações Diretas por Inexigibilidade sob amparo do Art. 30 da Lei nº 13.303/2016: Mês de 

AGOSTO/2022 

 

PROCESSO Nº OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

016501.06.41/2022-
AFEAM 

Contratação por inexigibilidade de licitação, da 
Masterhouse Soluções Corporativas Ltda., para a 
prestação de serviços de consultoria técnica 
especializada para revisar a política de segurança 
da informação e implementação do programa de 
governança de dados e adequação a lei geral de 
proteção de dados – LGPD (Lei nº. 13.709/2018) 
com base na norma ISO/IEC 27OO1/27OO2 e 
27701, pelo período  estimado de 12 (doze) meses, 
com fundamento no artigo 30, inciso II, alínea “c” da 
Lei nº 13.303, de 2016 e no artigo 152, inciso II, 
alínea “c” do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos – RILC/AFEAM. 

Masterhouse Soluções 
Corporativas Ltda., 

CNPJ: (14.687773/0001-
00) 

144.000,00 

016501.06.42/2022-
AFEAM 

Contratação da Sociedade de Advogados Higino, 
Sordi, Sousa, Toledano & Advogados Associados - 
ASJUR para prestação de serviços profissionais de 
advogados especializado ou sociedade de 
advogados especializada, para examinar 4 (quatro) 
minutas e emissão de 1 (um) parecer externo 
independente sobre Direito Trabalhista, a fim de 
validá-las, identificando, quando for o caso, os 
riscos legais potenciais e sugerindo as soluções 
jurídicas respectivas para mitigá-los, com 
fundamento no artigo 30, da Lei nº 13.303, de 2016 
e no artigo 152, do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos – RILC/AFEAM. 

Higino, Sordi, Sousa, 
Toledano & Advogados 

Associados, CNPJ: 
(34.513.622/0001-35) 

10.000,00 

016501.06.44/2022-
AFEAM 

Contratação por inexigibilidade de licitação, da 
Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda., 
com fundamento no artigo 30, inciso II, alínea “f” da 
Lei nº 13.303, de 2016, para a Prestação dos 
serviços de realização de curso especializado com 
inscrição em vaga para capacitação, treinamento e 
aperfeiçoamento profissional aos empregados da 
AFEAM, compreendendo o tema: Planilha de 
Custos: Elaboração do Orçamento Estimativo em 
Serviço com dedicação exclusiva de Mão de Obra. 

Inove Soluções em 
Capacitação e Eventos 

Ltda., CNPJ: 
(23.880.650/0001-74) 

12.510,00 

 

 

 

 


