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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
AMAZONAS–ADS

PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE N.º 003/2019-ADS
A Comissão Interna de Licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável 
do Amazonas-ADS, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 2º do Decreto Estadual n.º 
37.769/2017, que faculta a Administração Pública a adoção do instituto do 
credenciamento para as contratações em que o objeto possa ser realizado 
simultaneamente por diversos contratados e cuja execução seja melhor 
atendida por meio do maior número possível de fornecedores/prestadores de 
serviço;
CONSIDERANDO a publicação da PORTARIA DE INEXIGIBLIDADE N.º 
001/2019-ADS, no D.O.E. AM de 20.03.2019, fls. 11 a 17, do Caderno: 
Publicações Diversas;
CONSIDERANDO, a necessidade de publicação da 2ª Relação Nominal de 
qualificados no Credenciamento n.º 001/2018-CIL, cujo objeto é a 
contratação de Produtores Rurais, Organizações de Produtores Rurais 
(Associações e Cooperativas) e Agroindústrias para o fornecimento de 
produtos hortifrutigranjeiros, florestais, extrativistas, (Agroindustriais) 
regionais, pesqueiro de cultivo e extrativistas, produzidos no Estado do 
Amazonas, tendo como finalidade primordial o atendimento aos objetivos do 
Programa de Regionalização da Merenda Escolar-PREME, instituído pela Lei 
n.º 3.454 de 10 de dezembro de 2009, face habilitação após interposição 
de recurso. 
C O N S I D E R A N D O ,  o  q u e  c o n s t a  n o  P r o c e s s o  n . º 
01 .01 .028101 .00000862 .2019 ,  bem como  no  P rocesso  n . º 
01.01.018502.00002000.2018;
RESOLVE:
I-DECLARAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do caput do 
art. 25 da lei n.º 8.666/93 c/c caput do art. 30 da Lei n.º 13.303/2016, para 
contratação dos habil i tados após interposição de recurso, no 
Credenciamento n.º 001/2018-CIL, cujo objeto é a contratação de 
Produtores Rurais, Organizações de Produtores Rurais (Associações e 
Cooperativas) e Agroindústrias para o fornecimento de produtos 
hortifrutigranjeiros, florestais, extrativistas, (Agroindustriais) regionais, 
pesqueiro de cultivo e extrativistas, produzidos no Estado do Amazonas, 
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