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de Licitação-CIL, no Processo n.º 01.01.018502.00000046.2019, 
referente à Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob 
o N.º008/2019-CIL/ADS e REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019;
CONSIDERANDO, que o objeto foi adjudicado 
pelo Presidente da Comissão Interna de Licitação.
RESOLVE:
I-HOMOLOGAR o certame na forma adjudicada pela Comissão Interna 
de Licitação - CIL/ADS, referente ao objeto do Pregão Presencial 
n.º 008/2019-CIL-ADS e Registro de Preços nº 008/2019 à empresa:
PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA, vencedora do LOTE: 01 (um).
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS.
Manaus, 19 de Dezembro de 2019.

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável 

do Amazonas - ADS
<#E.G.B#524#23#978/>

Protocolo 524
<#E.G.B#530#23#987>

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS-ADS
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo n.º 01.01.018502.00002028. 
2019, referente à Licitação, na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, 
sob o N.º 007/2019-CIL-ADS / REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, e, 
considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do §1º 
do art. 59 da Lei Federal n.º 13.303/2016, ADJUDICO o objeto licitado pelo 
menor preço global por item, às empresas: a) RECHE GALDEANO & CIA 
LTDA, vencedora para os ITENS: 01 (um) e 03 (três); b) K L RENT A CAR 
vencedora para o ITEM: 02 (dois).
Encaminho o referido processo para homologação por parte da autoridade 
competente.
Manaus, 19 de Dezembro de 2019.

SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO
Presidente CIL/ADS

<#E.G.B#530#23#987/>

Protocolo 530

Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Economico e Social – 

AADES
<#E.G.B#656#23#1115>

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - AADES

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL - AADES, Sr. Bráulio da Silva Lima, no uso de 
suas atribuições legais.
CONSIDERANDO, o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão 
Presencial nº 004/2019, elaborada pela Comissão de Licitação;
CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma 
regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum 
vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;
CONSIDERANDO que a empresa MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÃO LTDA à sessão pública do referido processo licitatório, tendo estas 
atendido a todas as exigências editalícias, no que se refere à proposta de 
preços e documentação de habilitação;
CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos 
demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Leis 
Federais nº 8.666/93 e 10.520/02;
CONSIDERANDO, por fim, a manifestação exarada pela Controladoria desta 
Prefeitura, opinando pela ratificação da adjudicação e pela homologação do 
resultado final do certame em favor da empresa declarada vencedora;
RESOLVE:
I - RATIFICAR A ADJUDICAÇÃO à empresa MOVENORTE COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÃO LTDA inscrita sob o CNPJ nº 84.499.755/0001-72, 
estabelecida em Manaus/AM, CEP 69.065-020, perfazendo o valor global de 
R$ 72.480,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais);
II - HOMOLOGAR a deliberação final do presente procedimento licitatório, 
realizado através do Pregão Presencial nº 004/2019- DT/AADES, em favor 
das empresas vencedoras dos itens adjudicados, pelo critério menor valor 
por item, tendo por objeto a “Registro de Preços para eventual aquisição de 
mobiliário em geral para a AADES e seus projetos.”
III - DETERMINAR A PUBLICAÇÃO do presente despacho na forma da Lei, 
para fins de eficácia.
Manaus, 30 de dezembro de 2019.

BRÁULIO DA SILVA LIMA
Presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social 

- AADES
<#E.G.B#656#23#1115/>

Protocolo 656
<#E.G.B#658#23#1117>

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - DT/AADES

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL - AADES, Sr. Bráulio da Silva Lima, no uso de 
suas atribuições legais.
CONSIDERANDO, o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão 
Presencial nº 002/2019, elaborada pela Comissão de Licitação;
CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma 
regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum 
vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;
CONSIDERANDO que a empresa PREVALENT CONSULTORIA E 
TREINAMENTOS LTDA (ME) compareceu à sessão pública do referido 
processo licitatório, tendo esta atendido a todas as exigências editalícias, no 
que se refere à proposta de preços e documentação de habilitação;
CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos 
demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Leis 
Federais nº 8.666/93 e 10.520/02;
CONSIDERANDO, por fim, a manifestação exarada pela Controladoria desta 
Prefeitura, opinando pela ratificação da adjudicação e pela homologação do 
resultado final do certame em favor da empresa declarada vencedora;
RESOLVE:
I - RATIFICAR A ADJUDICAÇÃO à empresa PREVALENT CONSULTORIA 
E TREINAMENTOS LTDA (ME) inscrita sob o CNPJ nº22.517.584/0001-00, 
estabelecida em Manaus/AM, CEP 69.073-550, perfazendo o valor global de 
R$ 62.949,00 (sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais);
II - HOMOLOGAR a deliberação final do presente procedimento licitatório, 
realizado através do Pregão Presencial nº 002/2019- DT/AADES, em favor 
das empresas vencedoras dos itens adjudicados, pelo critério menor valor por 
item, tendo por objeto a “contratação de empresa especializada em eventos 
corporativos (cursos, treinamentos e workshop) para atender às demandas 
do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Primário no Estado do 
Amazonas - ADS”;
III - DETERMINAR A PUBLICAÇÃO do presente despacho na forma da Lei, 
para fins de eficácia.
Manaus, 30 de dezembro de 2019.

BRÁULIO DA SILVA LIMA
Presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social 

- AADES
<#E.G.B#658#23#1117/>

Protocolo 658

Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Cultural – AADC

<#E.G.B#654#23#1113>

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

A PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL-AADC, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO 
o teor do PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2019 - AADC com Objeto: 
Contratação de Clínica de Saúde Ocupacional para elaboração de ASO 
admissional, demissional, mudança de função, retorno de trabalho e periódico, 
para atender os colaboradores da Agência Amazonense de Desenvolvimento 
Cultural - AADC.
RESOLVE: HOMOLOGAR a deliberação do pregoeiro que declarou 
vencedora e adjudicou o objeto do Pregão Presencial nº. 067/2019-AADC à 
empresa: Josepha Gomes Abreu-ME - CNPJ: 05.057.126/0001-16, no valor 
de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais). Manaus, 30 de dezembro de 2019.

KARENINA KANAVATI LASMAR
Presidente da Agencia Amazonense de Desenvolvimento Cultural - AADC

<#E.G.B#654#23#1113/>

Protocolo 654


