
 

 
 

 

 

 

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. 

CELETRAMAZON 

Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99 

Manaus – AM – CEP 69057-320 
COMPANHIA DE SANEAMENTO  

DO AMAZONAS  

 ATAS 2021 

N
Ú

M
E

R
O

 

ESPÉCIE OBJETIVO MODALIDADE PROCESSO 
DATA DE 

ASSINATURA 
VALOR 

GLOBAL 

001/
2021 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
a aquisição, de forma 
parcelada, de 70.000 
unidades de pastilhas 
reagentes para análise 

de cloro livre DPD, 
para análise físico-

química em amostras 
de água dos sistemas 

de abastecimento 
mantidos pela 

COSAMA. CNPJ: 
68.886.605/0001-65. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Eletrônico nº 

029/2020 
2512/2020 01.02.2021 

R$18.200,00 
(dezoito mil e 

duzentos 
reais) 

002/
2021 

Ata de 
Registro de 

Preço 

Registro de preço para 
aquisição de 

microcomputadores 
tipo desktops 

(estações de trabalho 
para mesa) e 

notebooks (portáteis 
com teclado), novos, 

além de sistema 
operacional e 

software de suíte de 
escritório, bem como 
serviço de garantia de 
reparo direto na sede 
da COSAMA (garantia 

on-site). CNPJ: 
24.802.687/0001-47. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Presencial nº 

024/2020 
2163/2020 01.03.2021 

R$560.901,77 
(quinhentos e 
sessenta mil, 
novecentos e 

um reais e 
setenta e sete 

centavos) 
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003/
2021 

Ata de 
Registro de 

Preços  

Registro de preço para 
aquisição de 

microcomputadores 
tipo desktops 

(estações de trabalho 
para mesa) e 

notebooks (portáteis 
com teclado), novos, 

além de sistema 
operacional e 

software de suíte de 
escritório, bem como 
serviço de garantia de 
reparo direto na sede 
da COSAMA (garantia 

on-site). CNPJ: 
09.150.651/0001-32. 

Item: lotes II e III. 
Vigência: 12 (doze) 

meses, a partir da data 
de assinatura. 

Pregão 
Presencial nº 

024/2020. 
2163/2020 01.02.2021 

R$248.496,90 
(duzentos e 
quarenta e 

oito mil, 
quatrocentos 
e noventa e 
seis reais e 

noventa 
centavos) 

004/
2021 

Ata de 
Registro de 

Preços  

 Registro de preço 
para aquisição de 

forma parcelada, de 
uniforme operacional 
para os trabalhadores 

que atuam na sede 
administrativa e nas 

agências do interior do 
Estado do Amazonas. 

CNPJ: 
05.204.514/0001-82. 
Item: lote II. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura 

Pregão 
Presencial nº 

025/2020 
2689/2020 01.03.2021 

R$494.430,00 
(quatrocentos 

e noventa e 
quatro mil e 

quatrocentos 
e trinta reais) 
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005/
2021 

Ata de 
Registro de 

Preços 

Registro de preço para 
aquisição de 

equipamentos (ar 
condicionado), para 

atender as 
necessidades da Sede 

e agências da 
Companhia de 

Saneamento do 
Amazonas-COSAMA. 

CNPJ: 
24.802.687/0001-47. 
Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) meses, a 
partir da data de 

assinatura. 

Pregão 
Eletrônico nº 

026/2020 
2486/2020 05.04.2021 

R$232.822,10 
(duzentos e 
trinta e dois 

mil, 
oitocentos e 
vinte e dois 
reais e dez 
centavos) 

 


