
 

 
 

 

 

 

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. 

CELETRAMAZON 

Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99 

Manaus – AM – CEP 69057-320 

COMPANHIA DE SANEAMENTO  

DO AMAZONAS  

 ATAS 2020 

N
Ú

M
E

R
O

 

ESPÉCIE OBJETIVO MODALIDADE PROCESSO 
DATA DE 

ASSINATURA 
VALOR 

GLOBAL 

001/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
fornecimento de 

material hidráulico, 
visando atender as 

necessidades do 
sistema de 

abastecimento de 
água nos municípios 
administrados pela 

Cosama. CNPJ: 
04.501.136/0001-36 

Item: lote 1. Vigência: 
12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura.  

Pregão 
presencial 

número 
013/2019 

2321/2019 07/01/2020 

550.000,00 
(quinhentos e 
cinquenta mil 

reais) 

002/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços  

Registro de preço 
fornecido de material 

de eletromecânica, 
visando atender as 

necessidades do 
sistema de 

abastecimento de 
água nos municípios 
administrados pela 

Cosama. CNPJ: 
02.887.535/0001-51 

Item: lote 2. Vigência; 
12 (doze) meses, a 

partir da assinatura. 

Pregão 
Presencial 

número 
013/2019 

2321/2019 07/01/2020 

73.983,14 
(setenta e três 

mil 
novecentos e 
oitenta e três 

reais e 
quatorze 
centavos) 
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003/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
fornecimento de 
equipamento de 

proteção individual – 
EPI, visando atender 
as necessidades do 

sistema de 
abastecimento de 

água nos municípios 
administrados pela 

Cosama. CNPJ: 
02.887.535/0001-51 
Item: lote 3. Vigência 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Presencial 

número 
013/2019 

2321/2019 07/01/2020 

35.405,00 
(trinta e cinco 

mil, 
quatrocentos 
e cinco reais) 

004/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
fornecimento de 

bombas dosadoras de 
cabeçote. CNPJ: 

04.196.290/0001-41 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura 

 Pregão 
Eletrônico 
número 

001/2020 

 2895/2019 28/01/2020 

R$149.400,00 
(cento e 

quarenta e 
nove mil e 

quatrocentos 
reais) 
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005/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

NUMERAÇÃO 
CANCELADA 

 

    

006/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
aquisição de pastilhas 
de dicloroisocianurato 
de sódio conjugadas 
com ortopolifosfato 

para o abastecimento 
de água das cidades 
administradas pela 

COSAMA no interior 
do Estado. CNPJ: 

23.647.365/0007-01. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura 

Pregão 
Eletrônico 

número 
006/2020 

112/2020 12/02/2020 

R$467.434,80 
(quatrocentos 
e sessenta e 

sete mil, 
quatrocentos 

e trinta e 
quatro reais e 

oitenta 
centavos). 
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007/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
fornecimento de 

pneus para a frota da 
COSAMA 

especificamente: pneu 
175/701 R-14, pneu 

para moto Honda CG 
125 FAN dianteiro ref 

275-18, pneu para 
moto Honda CG 125 

FAN traseiro ref 9090-
18, pneu para triciclo 

ref 450.12, pneu 
195/60 R15, pneu 

215/75 R17,5 radial. 
CNPJ: 

31.162.874/0001-79. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Eletrônico 
número 

004/2020 

3107/2019 13/02/2020 

R$24.989,95 
(vinte e 

quatro mil, 
novecentos e 

oitenta e nove 
reais, noventa 

e cinco 
centavos). 

008/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
aquisição de material 
para manutenção das 

estações de 
tratamento de água 

dos sistemas de 
captação de água com 
captação superficial, 

administrados e 
mantidos pelas 
COSAMA. CNPJ: 

04.653.459/0001-45. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura 

Pregão 
Presencial 

número 
005/2020 

2181/2019 17/02/2020 

R$16.617,00 
(dezesseis mil, 

seiscentos e 
dezessete 

reais). 
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009/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
eventual aquisição de 
forma parcelada, de 
materiais hidráulicos 

para atender as 
necessidades dos 

sistemas de 
abastecimento de 
água das seguintes 
cidades: Atalaia do 

Norte, Benjamin 
Constant, São Paulo 

de Olivença e 
Tabatinga. CNPJ: 

02.549.438/0001-59 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Presencial nº 

007/2020 
442/2020 11/03/2020 

R$1.660.630,1
0 (um milhão, 
seiscentos e 
sessenta mil, 
seiscentos e 
trinta reais e 

dez centavos).  

010/
2020  

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
aquisição parcelada de 

conjuntos moto-
bombas submersos 

com captação 
subterrânea. CNPJ: 

29.513.460/0001-03. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 
 

Pregão 
Eletrônico nº 

007/2020 
471/2020 22/05/2020 

$1.380.000,00 
(um milhão, 
trezentos e 
oitenta mil 

reais). 
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011/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
eventual aquisição de 
forma parcelada, de 

Frascos Plásticos 
Estéril com Tiossulfato 

de Sódio. CNPJ: 
00.377.455/0001-20. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 
 

Pregão 
Eletrônico nº 

008/2020 
191/2020 22/05/2020 

R$18.759,00 
(dezoito mil, 
setecentos e 
cinquenta e 
nove reais). 

012/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

 
Registro de preço para 
eventual aquisição de 
forma parcelada, de 

reagente para análises 
de Cloro Residual e 

Metais. CNPJ: 
07.374.628/0001-04. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Eletrônico nº 

011/2020 
413/2020 29/05/2020 

R$87.499,98 
(oitenta e sete 
mil, 
quatrocentos 
e noventa e 
nove reais e 
noventa e oito 
centavos).   
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013/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
eventual aquisição, de 
forma parcelada, de 

meio de cultura, 
substrato enzimático 
definido ONPG-MUG, 
para identificação e 

contagem de 
Coliformes Totais e E. 
Coli e meio de cultura, 

substrato 
multienzimático, para 

qualificação de 
bactérias 

heterotróficas em 
água potável tratada 
para uso nas análises 
microbiológicas das 
águas dos sistemas 
para abastecimento 

de água mantidas pela 
COSAMA. CNPJ: 

00.377.455/0001-20. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Eletrônico nº 

013/2020 
458/2020 30/06/2020 

R$480.248,30 
(quatrocentos 
e oitenta mil, 

duzentos e 
quarenta e 
oito reais e 

trinta 
centavos). 
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014/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
eventual aquisição de 
materiais técnicos de 

proteção quanto a 
propagação da 

pandemia do novo 
vírus COVID-19, tais 
como máscaras em 

tecido, álcool em gel 
70%, luvas 

descartáveis e 
termômetro para 

atender a sede e as 
agências 

administradas pela 
COSAMA. CNPJ: 

21.581.716/0001-08. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Eletrônico nº 

015/2020 
1290/2020 30/07/2020 

R$39.925,20 
(trinta e nove 

mil, 
novecentos e 
vinte e cinco 
reais e vinte 
centavos). 

015/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
eventual aquisição de 
materiais técnicos de 

proteção quanto a 
propagação da 

pandemia do novo 
vírus COVID-19, tais 
como máscaras em 

tecido, álcool em gel 
70%, luvas 

descartáveis e 
termômetro para 

atender a sede e as 
agências 

administradas pela 
COSAMA. CNPJ: 

12.064.650/0001-80. 
Item: lotes II e III. 

Vigência: 12 (doze) 
meses, a partir da data 

de assinatura. 

Pregão 
Eletrônico nº 

015/2020 
1290/2020 30/07/2020 

R$121.497,60 
(cento e vinte 

e um mil, 
quatrocentos 
e noventa e 
sete reais e 

sessenta 
centavos). 
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016/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
eventual aquisição de 
materiais técnicos de 

proteção quanto a 
propagação da 

pandemia do novo 
vírus COVID-19, tais 
como máscaras em 

tecido, álcool em gel 
70%, luvas 

descartáveis e 
termômetro para 

atender a sede e as 
agências 

administradas pela 
COSAMA. CNPJ: 

09.461.437/0001-05. 
Item: lote IV. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Eletrônico nº 

015/2020 
1290/2020 30/07/2020 

R$6.820,00 
(seis mil, 

oitocentos e 
vinte reais) 

017/
2020 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de Preço para 
eventual aquisição de 
bobinas térmicas para 
impressora de leitura 
simultânea, para as 

agências da COSAMA. 
CNPJ: 

05.368.898/0001-79. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 
 

Pregão 
Eletrônico nº 

019/2020 
1385/2020 24/08/2020 

R$65.944,71 
(sessenta e 
cinco mil, 

novecentos e 
quarenta e 

quatro reais e 
setenta e um 

centavos). 

  

 
 


