
2021, devendo aplicá-lo estritamente no objetivo para o qual fora criado, 
observando os preços praticados no mercado;
III-DETERMINAR que referida aplicação seja precedida dos seguintes atos 

IV-DETERMINAR que o servidor designado para administração de referido 

prestação de contas das despesas realizadas, elaborada conforme 
normativo interno desta Agência;
V-REVOGAR a PORTARIA N.º 087/2020-GP-ADS, publicada no DOE AM 

-

de 2021.

SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO
Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas - ADS, em exercício
<#E.G.B#38209#23#39350/>

Protocolo 38209

<#E.G.B#38181#23#39322>

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - 
ADS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021 - CIL - ADS / REGISTRO DE 

PREÇOS N.º 007/2021
OBJETO:
de empresa (s) especializada (s) em serviços de locação de equipamentos 
de sonorização para atender os programas institucionais da Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, e/ou eventos voltados 
ao setor primário, na capital, na região metropolitana de Manaus e demais 
municípios.
Tipo: Menor Preço por Item.
Data do Certame:
Valor do Edital: R$ 30,00 (Trinta) reais.
Forma de Pagamento: Depósito em conta corrente da Agência.
Dados Bancários: Banco Bradesco. Agência: 2164-4. Conta Corrente: 
035360-4. CNPJ: 05.867.581/0001-87.
O edital está disponível e poderá ser retirado na sede da ADS, situada na 
Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460, Conj. Atílio Andreazza, Bloco G - 
Japiim-Manaus - AM, das 08:00h às 17:00h, mediante solicitação escrita e 
comprovante de depósito e/ou requerido através do e-mail: cil.ads2018@
gmail.com, acompanhado dos documentos mencionados anteriormente.
Informações complementares poderão ser obtidas no endereço 
eletrônico: www.ads.am.gov.br/acesso-a-informacao/

Manaus, 17 de março de 2021.

GUSTAVO DE ARAUJO SAMPAIO
Presidente da Comissão Interna de Licitação - CIL/ADS

<#E.G.B#38181#23#39322/>

Protocolo 38181

<#E.G.B#38183#23#39324>

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - 
ADS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021 - CIL - ADS / REGISTRO DE 

PREÇOS N.º 008/2021
OBJETO:
de empresa (s) especializada (s) em serviços de locação de equipamentos 
de projeção e painéis de led para atender os programas institucionais da 
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, e/ou eventos 
voltados ao setor primário, na capital, na região metropolitana de Manaus e 
demais municípios.
Tipo: Menor Preço por Item.
Data do Certame:
Valor do Edital: R$ 30,00 (Trinta) reais.
Forma de Pagamento: Depósito em conta corrente da Agência.
Dados Bancários: Banco Bradesco. Agência: 2164-4. Conta Corrente: 
035360-4. CNPJ: 05.867.581/0001-87.
O edital está disponível e poderá ser retirado na sede da ADS, situada na 
Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460, Conj. Atílio Andreazza, Bloco G - 
Japiim-Manaus - AM, das 08:00h às 17:00h, mediante solicitação escrita e 
comprovante de depósito e/ou requerido através do e-mail: cil.ads2018@
gmail.com, acompanhado dos documentos mencionados anteriormente.

Informações complementares poderão ser obtidas no endereço 
eletrônico: www.ads.am.gov.br/acesso-a-informacao/

Manaus, 17 de março de 2021.

GUSTAVO DE ARAUJO SAMPAIO
Presidente da Comissão Interna de Licitação - CIL/ADS

<#E.G.B#38183#23#39324/>

Protocolo 38183

<#E.G.B#38059#23#39198>

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
AMAZONAS-ADS

PORTARIA N.º 031/2021-GP-ADS
A Comissão Interna de Licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável 
do Amazonas-ADS, neste ato representada por seu Presidente, designado 
através da PORTARIA N.º 163/2020-GP-ADS, no uso de suas atribuições 
legais, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2° do Decreto Estadual n.° 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 que referido credenciamento formalizar-se-á, segundo 
disposição do §2° do art. 2° do Decreto Estadual supra, através da 
contratação direta dos interessados, ou seja, dos habilitados no credencia-
mento n.° 001/2021-CIL-ADS, com fundamento no caput do art. 30 da Lei 
n.° 13.30312016;
CONSIDERANDO que os Produtores Rurais, Organizações de Produtores 
Rurais (Associações e Cooperativas) e Agroindústrias habilitadas declararam 
aceitar as condições preestabelecidas no Edital de Credenciamento supra;
CONSIDERANDO os comandos legais insculpidos nos artigos 1°, 3° e 5°, 
caput e Parágrafo único da Lei n.° 3.454/2009 e a observância ao princípio 
constitucional da publicidade, previsto no art. 37 da Carta Magna de 88.
CONSIDERANDO
01.01.018502.00004215.2020.
RESOLVE:
I-Tornar pública a 1ª Relação Nominal de Habilitados no Edital de Cre-
denciamento n.º 001/2021-CIL-ADS, que tem por objeto a “Contratação de 
Produtores Rurais, Associações, Cooperativas e Agroindústrias, para 
o fornecimento no âmbito do Programa de Regionalização da Merenda 

-
vistas, agroindustriais regionais, pesqueiro de cultivo e extrativistas 
produzidos no estado do Amazonas”, referente ao período de 08 de 
fevereiro a 11 de março de 2021, nos termos do Anexo I deste documento;
II-DECLARAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do caput do 
art.30 da Lei n.º 13.303/2016, para contratação dos integrantes do Anexo I 
deste instrumento;
III-ADJUDICAR o objeto de inexigibilidade em favor dos integrantes da 1ª 
Relação Nominal de Habilitados no Credenciamento n.º 001/2021-CIL-
ADS, constantes no Anexo I deste instrumento.

Manaus, 11 de março de 2021.

GUSTAVO DE ARAUJO SAMPAIO
Presidente da Comissão Interna de Licitação - CIL/ADS

IV-HOMOLOGO -
denciamento n.º 001/2021-CIL-ADS, que tem por objeto a “Contratação 
de Produtores Rurais, Associações, Cooperativas e Agroindústrias, 
para o fornecimento no âmbito do Programa de Regionalização da 
Merenda Escolar - PREME, de produtos hortifrutigranjeiros, florestais, 
extrativistas, agroindustriais regionais, pesqueiro de cultivo e extrati-
vistas produzidos no estado do Amazonas”, referente ao período de 
08 de fevereiro a 11 de março de 2021, nos termos do Anexo I deste 

NOMINAL CREDENCIAMENTO N.º 001/2021-CIL-ADS - PROGRAMA 

SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO
Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas - ADS, em exercício
<#E.G.B#38059#23#39198/>

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO


