
 

 

 

ATAS 2022 

 
N

Ú
M

E
R

O
  

ESPÉCIE 

 

OBJETIVO 

 

MODALIDADE 

 

PROCESSO 

 
DATA DE 

ASSINATURA 

 
VALOR 

GLOBAL 

 
01/2022 

 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Registro de preço para o 
fornecimento de 

transformadores de uso 
contínuo nas rotinas de 

manutenção e dos 
equipamentos dos 

sistemas de 
abastecimento de água 

mantidos e 
administrados pela 

COSAMA. CNPJ: 
15.815.491/0001-04. 

Item: lote II. Vigência: 12 
(doze) meses, a partir da 

data de assinatura. 

 
 

Pregão Eletrônico 
nº 023/2021 

 
1811/2021 

 
17.02.2022 

 
 
 

 
R$ 206.325,00 

(duzentos e seis 
mil, trezentos e 

vinte e cinco 
reais). 

 
 

02/2022 

 
 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Registro de preços para 
contratação de empresa 

especializada em 
Manutenção 

Eletromecânica de 
Motores Elétricos de 
Indução Trifásico e 

Monofásico 
pertencentes aos 

Sistemas de 
Abastecimento de Água 

administrados e 
mantidos pela COSAMA. 
CNPJ: 34.371.313/0001- 

78. Item: lote I. Vigência: 
12 (doze) meses, a partir 

da data de assinatura. 

 
 
 

Pregão Eletrônico 
nº 049/2021 

 
 

2420/2021 

 
 

23.02.2022 

 
 
 

 
R$ 1.942.989,78 

(um milhão, 
novecentos e 

quarenta e dois 
mil, novecentos 
e oitenta e nove 
reais e setenta e 
oito centavos). 

 
 
 

04/2022 

 
 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Registro de preço para 
insumos utilizados no 

processo de 
envasamento de água 

dos copos promocionais 
da Companhia, sendo 
copo em polipropileno 

transparente 200ml, selo 

 
 
 

Pregão Eletrônico 
nº 004/2022 

 
 
 

1050/2022 

 
 
 

19.04.2022 

R$ 1.463.614,10 
(um milhão, 

quatrocentos e 
sessenta e três 

mil, seiscentos e 
quatorze reais e 
dez centavos). 



 

 

 

  em alumínio diâmetro 
75mm para copo 200ml 
e caixa de papelão tipo 

urna. CNPJ: 
19.658.645/0001-44. 
Item: lotes I, II e III. 
Vigência: 12 (doze) 

meses, a partir da data 
de assinatura. 

    

 
 
 

05/2022 

 
 
 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Registro de preço para 
contratação de empresa 

especializada no 
fornecimento de 

mangotes para uso nos 
sistemas de 

abastecimento de água 
com captação superficial 

mantidos e 
administrados pela 

Companhia de 
Saneamento do 

Amazonas-COSAMA. 
CNPJ: 10.652.793/0001- 
87. Item: lote I. Vigência: 
12 (doze) meses, a partir 

da data de assinatura. 

 
 
 
 

Pregão Eletrônico 
nº 003/2022 

 
 
 

3148/2021 

 
 
 

02.05.2022 

 
 
 
 

 
R$ 835.000,00 
(oitocentos e 

trinta e cinco mil 
reais). 

 
03/2022 

 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Registro de preço para 
aquisição de 5.000kg de 

polímero não-iônico 
para utilização no 

processo de tratamento 
de água como agente 

coadjuvante na etapa de 
coagulação/floculação 

nas Estações de 
Tratamento de Água. 

CNPJ: 00.934.286/0001- 
82. Item: lote I. Vigência: 

12 (doze) 
meses, a partir da data 

de assinatura. 

 
 

Pregão Eletrônico 
nº 056/2021 

 
4592/2021 

 
17.05.2022 

 
 
 
 

R$ 97.500,00 
(oitocentos e 

trinta e cinco mil 
reais). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

06/2022 

 
 
 
 
 
 

Ata de Registro 
de Preços 

 
Aquisição de Materiais 

Hidráulicos para compor 
Kit Social de Reservação 

Domiciliar, visando 
atender os Municípios 

do interior do Estado do 
Amazonas. CNPJ: 

10.921.911/0001-05. 
Vigência: 12 (doze) 

meses, a partir da data 
de assinatura. 

 
 
 
 
 
 

Pregão Eletrônico 
nº 005/2022 

 
 
 
 
 
 

0187/2022 

 
 
 
 
 
 

07.06.2022 

 
 
 

R$ 1.063.877,76 
(um milhão, 

sessenta e três 
mil, oitocentos e 

setenta e sete 
reais e setenta e 
seis centavos). 

08/2022 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Aquisição de BOMBAS 
DOSADORAS, para 

atender as necessidades 
dos Sistemas de 

Abastecimento de Água 
que são mantidos e 
administrados pela 

Companhia de 
Saneamento do 

Amazonas - COSAMA. 
CNPJ: 04.196.290/0001- 
41. Vigência: 12 (doze) 
meses, a partir da data 

de assinatura. 

 
Pregão Eletrônico 

nº 012/2022 
1500/2022 01.07.2022 

R$ 527.117,94 
(quinhentos e 

vinte e sete mil, 
cento e 

dezessete reais 
e noventa e 

quatro 
centavos). 

09/2022 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Aquisição de 
Ferramentas, em razão 

das necessidades da 
Comunidade Novo Céu e 

demais agências cujo 
Sistema de 

Abastecimento de água 
é mantido e 

administrado pela 
Companhia de 

Saneamento do 
Amazonas – COSAMA. 

CNPJ: 03.874.953/0001- 
77. Vigência: 12 (doze) 
meses, a partir da data 

de assinatura 

 
Pregão Eletrônico 

nº 018/2022 
1708/2022 07.07.2022 

R$ 40.511,80 
(quarenta mil, 
quinhentos e 
onze reais e 

oitenta 
centavos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

11/2022 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Aquisição de Exaustor 
para casa de Química e 
depósito, em razão das 

necessidades do 
município de São Paulo 
de Olivença e demais 

agências, cujos Sistema 
de Abastecimento de 

água é mantido e 
administrado pela 

Companhia de 
Saneamento do 

Amazonas – COSAMA. 
CNPJ: 44.119.251/0001- 
65. Vigência: 12 (doze) 
meses, a partir da data 

de assinatura. 

 
Pregão Eletrônico 

nº 021/2022 
1831/2022 11.07.2022 

R$ 140.999,36 
(cento e 

quarenta mil, 
novecentos e 

noventa e nove 
reais e trinta e 
seis centavos) 

10/2022 
Ata de Registro 

de Preços 

Contratação por Registro 
de Preço para aquisição 
de 05 (cinco) Canoas de 
Alumínio para suprir as 

necessidades das 
agências de Autazes, 
Benjamin Constant, 
Careiro da Várzea, 
Atalaia do Norte e 
Tabatinga. CNPJ: 

02.450.409/0001- 35. 
Vigência: 12 (doze) 

meses, a partir da data 
de assinatura. 

Pregão Eletrônico 
nº 008/2022 

0375/2022 14.07.2022. 

R$ 28.653,30 
(vinte e oito mil, 

seiscentos e 
cinquenta e três 

reais e trinta 
centavos). 



 

 

13/2022 
Ata de Registro 

de Preços 

Aquisição de Carcaça de 
Polipropileno de 20” 

para elementos 
filtrantes, Elemento 
filtrante 20” Carvão 

ativado compactado e 
Elemento filtrante 20” 

plissado lavável, 
utilizado para o envase 

de água no município de 
Manaquiri. CNPJ: 

43.731.740/0001-00. 
Vigência: 12 (doze) 

meses, a partir da data 
de assinatura. 

Pregão Eletrônico 
nº 013/2022 

1939/2022 09.09.2022 

R$44.571,30 
(quarenta e 
quatro mil, 

quinhentos e 
setenta e um 
reais e trinta 

centavos). 

12/2022 
Ata de Registro 

de Preços 

Aquisição de materiais 
elétricos, em razão das 

necessidades dos 
municípios São Paulo de 
Olivença, Nhamundá e 
demais agências cujo 

Sistema de 
Abastecimento de água 

é administrado pela 
Companhia de 

Saneamento do 
Amazonas – COSAMA. 

CNPJ: 30.247.600/0001-
10. Vigência: 12 (doze) 
meses, a partir da data 

de assinatura. 

Pregão Eletrônico 
nº 023/2022. 

1934/2022. 30.09.2022. 

R$467.249,80 
(quatrocentos e 
sessenta e sete 
mil, duzentos e 

quarenta e nove 
reais e oitenta 

centavos). 
 

 
 16/2022 
 

 
Ata de Registro 

de Preços 

 Contratação de 
Empresa Especializada 

em Confecção e 
fornecimento de 

Uniformes para os 
trabalhadores que 

atuam na Sede 
Administrativa e nas 

Agências da COSAMA, 
localizadas no interior 

do Estado do 
Amazonas. Item: Lote I. 
CNPJ: 05.204.514/0001-
82. Vigência: 12 (doze) 

meses, a contar da 
publicação desta Ata. 

 
 Pregão Presencial 

nº 001/2022. 
 1224/2022  06.10.2022 

 
 R$781.260,00 
(setecentos e 

oitenta e um mil 
e duzentos e 

sessenta reais). 



 

 

15/2022 
Ata de Registro 

de Preços 

Registro de Preço para 
insumo utilizado no 

processo de tratamento 
de água, sendo, Sulfato 

de Alumínio Ferroso 
Sólido Granulado, a ser 
utilizado nos Sistema de 
Abastecimento de água 

das cidades 
administradas e 

mantidas pela COSAMA. 
Item: Lote I. CNPJ: 

60.858.131/0001-36. 
Vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da 

assinatura desta Ata. 

Pregão Eletrônico 
nº 032/2022. 

3285/2022 

 
 
 

10.10.2022 
 
 
 
 

R$3.850.000,00 
(três milhões, 
oitocentos e 

cinquenta mil 
reais). 

20/2022 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Contratação de empresa 
especializada para 

fornecimento, de forma 
parcelada, de CRUZETAS 

DE FIBRAS DE VIDRO - 
PRFV e POSTE DE FIBRA 
DE VIDRO - PRFV, para 

atender as necessidades 
dos Sistemas de 

Abastecimento de Água 
que são mantidos e 
administrados pela 

Companhia de 
Saneamento do 

Amazonas - COSAMA. 
Item: Lote II. CNPJ: 

01.106.257/0001-95. 
Vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da 

assinatura desta Ata. 

 
Pregão Eletrônico 

nº 036/2022. 
1945/2022 07.11.2022 

R$ 235.000,00 
(duzentos e 

trinta e cinco mil 
reais). 



 

 

21/2022 
 

Ata de Registro 
de Preços 

Registro de Preço, para 
insumo utilizado no 

processo de tratamento 
e desinfecção de água, 

sendo, Pastilha de 
Dicloroisocianurato de 
Sódio Conjugado com 

Ortopolifosfato de Sódio, 
a ser utilizado nos 

Sistema de 
Abastecimento de água 

das cidades 
administradas e 

mantidas pela COSAMA, 
e em atendimento as 

normas de potabilidade 
do Anexo XX da Portaria 

de Consolidação N° 
5/2017, alterado pela 
Portaria GM/MS N° 

888/2021 do Ministério 
da Saúde. Item: Lote I. 

CNPJ: 12.884.672/0004-
39. Vigência: 12 (doze) 

meses, a contar da 
assinatura desta Ata. 

 
Pregão Eletrônico 

nº 029/2022. 
1167/2022 03.11.2022 

R$1.276.400,00 
(um milhão, 
duzentos e 

setenta e seis 
mil e 

quatrocentos 
reais). 

22/2022 
 

Ata de Registro 
de Preços 

 
Contratação de empresa 

especializada para 
fornecimento, de forma 
parcelada, de CRUZETAS 

DE FIBRAS DE VIDRO - 
PRFV e POSTE DE FIBRA 
DE VIDRO - PRFV, para 

atender as necessidades 
dos Sistemas de 

Abastecimento de Água 
que são mantidos e 
administrados pela 

Companhia de 
Saneamento do 

Amazonas - COSAMA. 
Item: Lote II. CNPJ: 

01.106.257/0001-95. 
Vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da 

assinatura desta Ata. 

 
Pregão Eletrônico 

nº 036/2022. 
1945/2022. 07.11.2022 

 
 

R$235.000,00 
(duzentos e 

trinta e cinco mil 
reais). 



 

 

18/2022 
Ata de Registro 

de Preços 

Aquisição de Rolamento, 
Selo Mecânico e Gaxeta 
de forma parcelada, em 

razão da necessidade 
das agências, 

administradas pela 
Companhia de 

Saneamento do 
Amazonas – COSAMA. 

Item: Lote I. CNPJ: 
07.015.890/0001-54. 
Vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da 

assinatura desta Ata. 
  

Pregão Eletrônico 
nº 034/2022. 

3640/20220 07.11.2022 
 R$ 64.000,00 

(sessenta e 
quatro mil) 

19/2022 
Ata de Registro 

de Preços 

Aquisição de Rolamento, 
Selo Mecânico e Gaxeta 
de forma parcelada, em 

razão da necessidade 
das agências, 

administradas pela 
Companhia de 

Saneamento do 
Amazonas – COSAMA. 

Item: Lote II. CNPJ: 
41.337.201/0001-66. 
Vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da 

assinatura desta Ata. 

Pregão Eletrônico 
nº 034/2022. 

3640/20220 07.11.2022 

R$104.776,00 
(cento e quatro 

mil, setecentos e 
setenta e seis 

reais). 

22/2022 
Ata de Registro 

de Preços 

Aquisição de 
Bomba Autoescorvante, 

em razão das 
necessidades do 

município de 
Autazes e demais 

agências, cujos Sistemas 
de Abastecimento de 

água são administrados 
pela Companhia de 

Saneamento do 
Amazonas, por 

Registros de Preços. 
Item: Lote I. CNPJ: 

19.091.655/0001-40. 
Vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da 

assinatura desta Ata. 

Pregão Eletrônico 
nº 019/2022. 

1737/2022 15.12.2022 

R$33.948,80 
(trinta e três mil, 

novecentos e 
quarenta e oito 
reais e oitenta 

centavos) 

 


