
AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOAÇÃO ONEROSA N.º 001/2019-CIL/ADS 

A Vice-Presidente da Comissão Interna de Licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas — ADS, instituída através da Portaria n.º 007/2020-GAB-ADS, publicada no DOE AM de 22 

de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições, nos termos estabelecidos no subitem 13.14 do Edital 

de Credenciamento de Doação Onerosa N.º 001/2019-CIL-ADS, torna pública a seguinte retificação ao 

Edital supracitado, abaixo descritas: 

No item 11.D0 PAGAMENTO E DA CONTRATAÇÃO, onde se lê: 

11.1.Os habilitados, após publicação no site institucional desta empresa pública, terão o prazo máximo 

de 20 (vinte) dias para apresentar o comprovante de pagamento referente ao(s) equipamentos) a ser 

(em) adquirido (s) sob pena de ficarem impossibilitados de celebrar contato com a ADS; 

LEIA-SE: 

11.1.Os habilitados, após publicação no site institucional desta empresa pública, terão o prazo máximo 

de 20 (vinte) dias para apresentar o comprovante de pagamento referente ao(s) equipamentos) a ser 

(em) adquirido (s) sob pena de ficarem impossibilitados de efetuar a aquisição pretendida. 

No item 12.DA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, onde se lê: 

12.1.Os materiais onerosamente doados aos credenciados deverão ser retirados na sede da Agência 

de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, sito à Avenida Carlos Drummond de Andrade, n.º 

1.460 — Bloco G —1ºAndar— Conjunto Atílio Andreazza —Bairro: Japiim, na cidade de Manaus-AM, no 

horário de 08:OOh às 12:OOh e 14:OOh às 17:OOh. 

LEIA-SE: 

12.1. Os materiais onerosamente doados aos credenciados deverão ser retirados na sede da Agência 

de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, sito à Avenida Carlos Drummond de Andrade, n.º 

1.460— Bloco G —1ºAndar— Conjunto Atílio Andreazza —Bairro: Japiim, na cidade de Manaus-AM, no 

horário de 08:OOh às 11:30h e 14:OOh às 16:30h. 

Acresce-se ainda ao subitem supracitado: 

12.1.1.A retirada dos equipamentos objetos deste Edital, só poderá ser efetuada após o transcurso do 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o protocolo do requerimento para aquisição acrescido do 

respectivo comprovante de pagamento nesta Empresa Pública. 

Os demais itens e subitens deste Edital permanecem inalterados. 

Manaus, 17 de julho de 2020. 
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