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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 -CIL-ADS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2020 

Pelo presente instrumento, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do 

Amazonas - ADS/AM, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada à Avenida 

Carlos Drummond de Andrade, n° 1460, Bloco G, 1 °Andar, Conj. Atílio Andreazza -Japiim, 

representado neste ato por seu Presidente, FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO, brasileiro, 

residente e domiciliado nesta Capital na Rua Maneca Marques, n.° 270, Apto 303, Bairro 

Parque Dez de Novembro, inscrito no CPF sob n° 526.219.792-20, portador do RG n° 140725-

4, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa abaixo descrita: 

1- TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob n° 00.604.122/0001-97, estabelecida no município de Uberlândia, Minas Gerais, situada 
na Rua Machado de Assis, n° 904, Bairro: Centro, CEP n° 38400-1 12, possuindo como Sócio 
Administrador, Sr JOÃO BATISTA RODRIGUES, brasileiro, Casado, Empresário, portador do RG 
n° MG 295891 SSP/MG, inscrito no CPF n° 350.1 13.606-44, podendo ser encontrado na sede 
da empresa, neste ato representada pelo PROCURADOR Sr. Fernando Tannús Narduchi, 
Coordenador de Mercado Público, portador do RG n° M-9.198.484/SSP-MG, inscrito no CPF 
n° 848.928.626-49, doravante denominada FORNECEDORA; 

A empresa supra relacionada atendeu as condições previstas no Edital e anexos, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, Lei 
Estadual n.° 4.730/2018, Decreto Estadual n.° 40.674/2019 e Decreto Estadual n.° 
41.392/2019, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto estabelecer as condições que 
disciplinarão a "Formação de Ata de Registro de Preços para futura Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, 
emissão e fornecimento de documentos de legitimação - "auxilio alimentação - Ticket 
Alimentação" na forma de cartão eletrõnico com "chip" de segurança que possibilitem a 
aquisição de gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, na 
forma definida pela legislação pertinente, para atender as necessidades desta Agência 
de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS.". 

LÁUSULA SEGUNDA - DO PRE O 

. Os preços dos serviços a serem prestados estão registrados nos termos da proposta 
cedora do Pregão Presencial 002/2020-CIL-ADS, conforme Proposta de Preço 
rmulada anexa à presente Ata, em conformidade com a negociação realizada. 
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LOTE 01 
EMPRESA VENCEDORA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

DESCRIÇAO DO ITEM: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, 

gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - "aux1io alimentação - Ticket 

Alimentação" na forma de cartão eletrônico com "chip" de segurança que possibilitem a aquisição de gêneros 

alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente, para 

atender as necessidades desta Agéncia de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS 

LOTE ITEM 

VALOR 

MENSAL DE 

UMA 

RECARGA 

QUANTIDADE 

DE 

SERVIDORES 

VALOR DA 

RECARGA 

MENSAL TOTAL 

TAt 

(TAXA ADMINISTRATIVA) 

MENSAL 
VALOR 

GLOBAL 

MENSAL + TAS 

VALOR GLOBAL 

ANUAL (12 

MESES) + TA ~ ~ % 

percentual 
MOEDA (R$) 

1 1 R$500,00 120 R$60.000,00 0% R$0,00 R$60.000,00 R$720.000,00 

VALOR GLOBAL LICITADO para o período de 12 (doze) meses foi de 
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), referente ao lote O1. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS CONDIGÕES DE FORNECIMENTO 

3.1. Os órgãos e entidades, que venham a ter interesse em firmar contrato com os 
vencedores de cada lote, deverão solicitar da Agência de Desenvolvimento Sustentável 
do Amazonas - ADS, através da Comissão Interna de Licitação -CIL, conforme Portaria n° 
007/2020-GAB/ADS, os pedidos dos serviços licitados, conforme termos do Edital e seus 
anexos, utilizados como balizadores desta licitação, acompanhada da devida 
autorização do ordenador de despesa, emitindo, em seguida, a Nota de Empenho. 

3.2. Após o recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do contrato, o fornecedor 
terá o prazo fixado no edital do supracitado certame para iniciar a prestação dos serviços 
de locação. 

3.3. Os serviços serão prestados de acordo com o edital, com a proposta vencedora da 
licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata. 

3.4. Os órgãos e entidades não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação, 
ficando-lhes facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em 
igualdade de condições. 

3.5. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS reserva-se o direito de 
incluir ou excluir órgãos destinatários, sempre com comunicação ao fornecedor, com 
ã tecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CL ~ USULA ~ UARTA - DO REE ~ UILÍBRIO CONTRATUAL 

1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
• ficados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo 
•,órgão participante promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
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4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.2.1.Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado; 

4.2.2.Frustrada anegociação, ofornecedor será liberado do compromisso assumido; 

4.2.3.Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

4.3.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, o fornecedor 
poderá negociar com o órgão gerenciador visando à adequação dos preços registrados 
ao valor de mercado. 

4.3.1.Frustrada anegociação acaso ofornecedor não possa cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá libará-lo do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se 
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

4.3.2.Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

4.4.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA QUINTA -DOS PRAZOS 

5.1.0 prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superiora 12 (doze) meses, 
incluídas eventuais prorrogações, com início a partir da publicação do extrato da Ata no 
Diário Oficial do Estado do Amazonas, conforme disposição do art. 16 do Decreto Estadual 
40.674 de 14 de maio de 2019. 

5.2.Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência 
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, 
obedecido ao disposto no artigo 68 e seguintes da Lei n° 13.303/2016. 

5.3.0 pagamento será efetuado nos termos do Edital do Pregão Presencial n.°002/2020-
CIL-ADS. 

CLÁUSULA SEXTA - DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREGOS 

6.1.Os preços constantes da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão qualquer 
reajuste durante todo o tempo de sua vigência. 

C ÁUSULA SÉTIMA -DOS DIREITOS E DAS OBRIGA ÕES 

7.1.Compete ao Órgão Gerenciador: 

~ .1.Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para 
a ~, ompanhamento das prestações realizadas. 
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7.1.2.Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 

7.1.3.Acompanhar efiscalizar aperfeita execução do presente Registro de Preços. 

7.2.Compete aos ÓRGÃOS e ENTIDADES destinatários: 

7.2.1.Requisitar, via ofício, a eventual aquisição cujos preços encontram-se registrados 
nesta Ata. 

7.2.2.Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente aos 
bens efetivamente entregues. 

7.2.3.Elaborar termo contratual, nas situações previstas em Lei. 

7.3.Compete ao FORNECEDOR: 

7.3.1.Fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato desta Ata no 
Diário Oficial, os bens relacionados na presente ata na forma e condições fixadas no edital 
e na proposta, mediante requisição do contratante, devidamente assinada pelo agente 
responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes da 
Licitação de Registro de Preços. 

7.3.2.Fornecer os produtos na forma e condições ajustadas nesta Ata, no edital, na 
proposta vencedora da licitação. 

7.3.3.Fornecer os produtos no local previsto no instrumento convocatório, tudo nos termos 
do edital e seus anexos. 

7.3.4.Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelos órgãos e entidades contratantes referentes à forma do fornecimento 
dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata. 

7.3.5.Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem 
vencendo os prazos de validades das documentações apresentadas, novos documentos 
que comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, 
bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 

.3.6.Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 81, § 1 °, da Lei Federal n° 
1 303, de 30 de junho de 2016, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que 
se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas. 

d f I r d d s co et das na ex d obr gaçoe 
~.3~7.Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado do Amazonas ou à terceiros, 

r voca os por fine iciência ou irregu a i a e m i ecução as i ~ s 
umidas na presente Ata. 
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8.1.0 registro do fornecedor será cancelado: 

8.1.1.Pela ADMINISTRAÇÃO quando: 

5 
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a) o fornecedor não cumpriras exigëncias do instrumento convocatório; 
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do Regìstro de Preços ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido. 

c) ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 
decorrente do Registro de Preços; 

d) constatado que os valores registrados apresentam-se superiores aos do mercado e 
for frustrada a negociação para adequação do preço registrado; 

e) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 
Registro de Preços, por um dos motivos elencados no Termo de Contrato; 

f) por razão de interesse público, devidamente justificada pela Administração. 

8.1.2.Pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado 
de cumprir as exigëncias do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 
Preços, com antecedëncia de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no 
instrumento convocatório, nesta ATA, bem como perdas e danos. 

8.2.0 cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 
gerenciador. 

CLÁUSULA NONA -DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o órgão contratante 
poderá aplicar ao fornecedor, as seguintes sanções: 

9.2.Advertëncia; 

9.3.Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

9.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a entidade sancionadora, por prazo não superiora 2 (dois) anos; 

9.5.Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
'èventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou 
còi~rada judicialmente. 

s sanções previstas nos subitens 9.3. e 9.4. poderão ser aplicadas juntamente com a 
ubitem 9.3., devendo a defesa prévia do interessado, no processo, ser apresentada no 
o de 10 (dez) dias úteis. 
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9.7.As sanções previstas no subitem 9.4. poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que: 

atenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

b)tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c)demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS DISPOSIçÕES GERAIS 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicado 0 
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado. 

10.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições 
e respectivos atos do Pregão Presencial de Registro de Preços. 

10.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus -Amazonas para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente instrumento. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de 
Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Manaus, 07 de maio de 2020. 

FL VIO CORDEIRO ANTONY FILHO 
Presidente 

/~ ~~ ~~ ~~ ~~~ /U 
RIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

Fernando Tannús Narduchi 
Procurador 

Testemunhas: 

Nome: 
RG: 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2020-CIL-ADS 

Processo n.° Ol .Ol .Ol 8502.00000007.2020 

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para futura Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de administração, ger~enciamento, emissão e 
fornecimento de documentos de legitimação - "auxílio alimentação - Ticket Alimentação" 
na forma de cartão eletrônico com "chip" de segurança que possibilitem a aquisição de 
gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida 
pela legislação pertinente, para atender as necessidades desta Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS; 

Órgão Gerenciador: Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

Detentor da Ata: LOTE O1: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, ~nscrita no CNPJ sob o n.° 
00.604.122/0001-97; 

Vigéncia da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação 
do extrato da Ata no Diário Oficial do Amazonas. 

Valor Global da Ata de Regis#ro de Preços: R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) para 
o período de 12 (doze) meses; 

Fundamentação Legal: Lei Federal n ° 13.303/201 ó, Lei éstaç i, ~-:~! n.° 4.730/2018, Decreto 
Estadual n.° 40.674/2019 e Decreto Estadual n.° 41.392/2019. 

Manaus, 14 de maio de 20?_0. 

~,~-~,,,t  ~;.~, , . 
vto Cór oiro Antor~y Filho 

Presidente da ADS 
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Manaus, quinta-feira, l4 de maio de 2020 ~ Poder Executivo - Seção II j Pág 8 Atibt

DA CONTRATAÇÃO 
Art. 14 Os credencíados, após a publicação no Diário Of€ciaf do Estado 
do Amazonas-DOE AP~1, terão o prazo máximo de ï0 (dez) dias úteis pira 
apresentar todas as Certidões Negativas constantes no c€~denciamento. 
mediante protocolo no Protocole Geral da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas-ADS, sota pena de ficarem impossibilitados de 
celebrar o contrato com a esta Agência 
Art. 15 Convocado o interessado. o mesmo terá o preze de 10 (dez) dias 
úteis. para comparecer à ADS, com vistas à assinatura do respectivo 
contrato de credenciamento. 
Art. 16 Em caso de não comparecimento para assinatura, o contrato será 
cancelado 
Art. 17 Em caso de recusa de assinatura do supracitado contrato no p~~azo 
de 05 (cinco) dias úteis. contados a partir da convocação efetiva e do-
cumentalmente comprovada do credenciado. será considerado inabilitado. 
independente de outras sanções cabíveis, na forma da legislação em vigor. 

DO DESCREDENCIAMENTO ERESCISÃO CONTRATUAL 
Art.18 Será descredenciado,equele que deixar de apresentardocumentação 
solicitada por esta Agéncia, no prazo de 05 (cinco) días úteis. após a 
instauração de processo administrativo. assegurados o direi'o ao contrad~-
tório e aampla defesa. 
Art. 19 Os contratos firmados oriundos do credenciamento; poderão :ser 
rescindidos na ocorrência das hipóteses previstas no In,trur~~nto Particular 
de Contrato de Fornecimento de Produtos Regionais 

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
Art. 20 As despesas decorrenta~ da contratação do ob'eto dc ~redencia-
rnento correrão à conta de recursos oriundos de com~Fnie F;~ou destas{~ 
orçamentário às expensas da Secretaria de Estado de Educaç2o e Qualidade 
do Ensino do Amazonas - SEDUC. 

DAS DIVISÕES DE COTAS 
Art. 21 Os Produtores Rurais, Associações. Cooperativas e P.groìnd~ís-
trias credenciados no programa de Regionalização da rAe~-n~a Escol-a~ -
PREME, serão classificados de acordo com a sua capacidade ~rodutiv2. 
qualidade do produto histórico de farnecimerao, vocação da produção 
agrícola dos municípios. 
§ 1° -A distribuição das cotas obedecerá aos critérios acima, devendo sr .r 
mais igualitário entre as classes de fornecedores credenciados, o`~jethiando 
o maior alcance r,es municípios participantes do credenciamEnto. 
§ 2° - A distribuição das cotas tem o cbjetivc àe fomentar a geração de 
emprego e renda no ir•terìor do Estado, contribuindo com r `ort~alecim~.^'o 
das cadeias produtivas de gêneros alimentícios regionais. 
§ 3° -As Agroindusirias credenciadas para fornecimento. deve~ão comprov~€r 
a procedëncia das ins;.€mos utílizadcs para beneficiamento. obrigatoriamente 
oriundos da agricultura familiar por meio de Produtores Rurais. Associações 
e Cooperativas estabelecidas no Estado do Amazonas. 
§ 4° -Será dada priorìc?ade para as produções de Và~zea .para t;tende€ as 
suas peculiaridades e r+eríodos dn produção e extração dr~s :;  ~odutos. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Art. 22 Pela inexecuçãc total ou parcial do contrato. a AgAn; a c'e lese^ , c ~-
vimento Sustentável do Amazonas-ADS poderá, gaia^'.ida a prF:via defosa, 
aplicar ao contratado ~;s seguínte~ sanções: 
I - Advertëncia: 
II -Multa. na forma prevista no instrumento convocatóric ou no contrato. 
a) Sendo a multa aplacada superior ao valor da garsantia prestada, além 
da perda desta. resp~rderá o Contratado pela sua d~fere~~ça, que será 
descontada dos pagar^entos eventualmente devidos pela ?•-presa pública 
ou pela sociedade de economia r~reta ou cobra~+a judi:.ialmente. 
III - Suspensão temporária de parti^ipaçãoem credenc~r ~ ^-- ; ;~r€hedime ̂ `~ 
de contratar com a ert~dade sanc~anadora. por prazo - ~- < • _~„ rí_~r a 2 {dn`s} 
anos; 
Paràgrafo Único - As sanções previstas nas incisos I e III deste artigo 
poderão ser aplicas •~ ~n conjunto com a san~ãa do I~~cisa II. devendo a 
defesa prévia do interessado, no processo, ser aprese{~~üda € o ar?zo d~z 1C 
(dez) dias úteis. 

OAS DISPOSIçÕES GERAIS 
Art. 23 No curso da ~: i3ëncía co ~tratuaL e dose+nane r.!-,~~ dc, credenciados 
serão avaliados pelo setor competente da Agência r'e ^ aPr'<rolvic~~:--
to Sustentável do Amazonas-ADS, que decidirá sobre a ~i.ntinuidadr cu 
rescisão do respectivo contrato, sendo inclusive. cr€tério b{r'izador para o 
credenciamento do ano seguinte. 
Art. 24 Em caso de identificação de irregularidades, o crç.rtenc adc .terá 
devidamente notificado para, no prazo de 05 (cinco} días útF~is ~~resc~~t,r 
esclarecimentos e/ou documentos saneadores 
Parágrafo Único - ~'ão regr.l~~rizada a pPndÊ~cia. e, enq: €adrando-
-se ocredenciado n~~~_ hipótese-, de rescisã^ ~on,ra{. ~aI será iniciado 0 
procedimento para revogação dn -ajuste. sendo assoe_ r~~a-'o -• 1irc+to ac ~ ~~ 
traditório e a ampla dr:`,asa 
Art. 25 Em caso de deacredenciamento, inabilitação c€r rosa<ãe contra• a€. 
e facultada a ADS a efetivação do remanejamento da cote destinada. ao 
credenciado 
Art. 26 Fica estabels- pio que a CONTRATADA paga - ~ C^NT^ATA"{TF 
a titulo de comissão, ~ percentual de 2"~° (dois por cento} sobre o valor dos 
produtos camercializades pela r7NTRATANTE. ?cada nota finca! emifi~ia 
pela CONTRATADA. sendo rF' aa na fonte pel t^^NTR.4TANTE. -o~. 

termos do artigo 6°, inciso V, Decreto n° 26.747 de 03 de julho de 2007. 
Art. 27 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CUMPRA-SE, CIENTIFIQUE-SE E REGISTRE-S E. 
Manaus, 14 de maio de 2020. 

FLÁViO CORDEIRO ANTONY FILHO 
Diretor-Presidente da Agéncia de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas - ADS 
Protocolo 9536 

A~ÊNCIADEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVELDOAMAZONAS-ADS 
EXT~=:ATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 002!2020 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 00212020-CIL-ADS 
Processo n.° 01.01.018502.00000007.2020 
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para futura Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de administração, geren-
ciamento. emissão e fornecimento de documentos de legitimação - "auxílio 
alimentação - Ticket Alimentação" na forma de cartão eletrônico com "chip" 
de segurança que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios através 
ce rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação 
pErti€~,ente, para atender as necessidades desta Agëncia de Desenvolvimen-
:c Sustentável do Amazonas - ADS: 
Órgão Gerencìador: Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas-ADS. 
Detentor da Ata: LOTE 01: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. inscrita no 
CNP,i sob o n.° 00.604.12210001-97; 
Vigëncia da Ata de Registro de Preços: 12 (dozej meses, contados a 
partir da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Amazonas. 
Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 720.000,00 (setecentos e 
.~i:.te mil reais) para o período de 12 (doze) meses: 

,andamentação Legaf: Lei Federal n.° 13.303/2016, Lei Estadual n.° 
-1.T30í2018, Decreto Estadual n.° 40.674/2019 e Decreto Estadual n.° 
-: ~ .392!2019. 

Manaus. 14 de maio de 2020. 

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO 
Jiretcr-Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas -AOS 
Protocolo 9537 

~►gêncïa Amazonense de Desenvolvi-
mento Cultural —AADC 

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

P. PRESIDENTE da AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
C€JLTURAL -AADC. no uso de suas atribuições legais. conforme o art. 13. 
incise V, do Estatuto do Serviço Social Autônomo -AADC, e 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergëncia em Saúde Pública de 
Importância Interrarioral pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de 
ianerro de 2020. em decorrëncia da infecção humana pelo COVID-19; 
CONSIDERANDO oue. em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde declarou corno pandemia a infecção humana pelo COVID-19; 
CONSIDERANDO o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo 
'~nnüresso Nacranal, consoante Decreto Legislativo n°. 612020. no dia 20 de 
março de 202G: 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 42.061, de 16 de março de 2020. 
que cié;~relou a situação de emergëncia na saúde pública do Estado do 
Amazonas e suspendeu todos os eventos promovidos pelo Governo do 
Estado do Amazonas, de quaisquer naturezas, incluída a programação 
c!es equipamentos culturais públicos; prorrogado sequencialmente pelos 
~acretos Estaduais n° 42.145 de 31 de março de 2020. 42.185 de 14 de 
abril de 2020 e 42.278, de 13 de maio de 2020. 

ONStDERANDO o Decreto Estadual n°. 42.100 de 23 de março de 2020 
~~ e declarou Estado de Calamidade Pública, para os fins do artigo 65 da 
_; i ~~rnplementar Federal n°. 101, de 4 de maio de 2000, em razão da 
çrave cise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo 
:,oronavírus) e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do 
:amazonas; 
,l~DNSIDERANDO serem estes fatos supervenientes, os quais inviabilizam a 
:~~.ntrataçãe de sen~iços não essenciais; 

RESOLVE 

REVriGAR o seguinte certame: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020/SRP-
-v;~~. 

t~4anaus. 14 de maio de 2020. 

KARENiNA KANAVATI LASMAR 
r r~,€.iente da Agencia Amazonense de Desenvolvimento Cultural -AADC 

Protocolo 9529 

iárit; Oficiai do Es tad, •'t; 'amazonas 


