
AZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS. 
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2021 - CIL - ADS / REGISTRO DE PREÇOS N.° 007/2021 

A Comissão Interna de Licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas-ADS, torna pública a Reabertura de Prazo do Pregão Presencial n.° 007/2021-
CIL-ADS/Registro de Preços n.° 007/2021, cujo Aviso de Licitação fora publicado no DOE 
AM de 17.03.2021, Caderno: Poder Executivo-Seção II, fis.23, Jornal do Commercio 
Edição n.° 43.251, Caderno: Publicações Legais, fls. B4 e Site Institucional, e tem por 
objeto: "Formação de Ata de Registro de Preços para futura contratação 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", motivado pela retirada do item 21 das 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que poderá impactar na 
participação de interessados no certame. 
Desta forma, a nova data para entrega e abertura das propostas deste certame será: 
20/05/2021, às 09h (Horário Manaus). 
Os licitantes que adquiriram o edital até esta data, receberão mediante correio 
eletrônico, o novo instrumento convocatório de forma gratuita. 
Os interessados em participar do certame, poderão fazê-lo através do pagamento do 
valor de R$ 30,00 (Trinta reais), efetuado através de depósito bancário na conta 
corrente da ADS, conforme dados a seguir relacionados: Banco: Bradesco. Agência: 
2164-4. Conta Corrente: 035360-4. CNPJ: 05.867.581 /0001-87. 
A retirada será efetuada na sede da ADS, situada na Av. Carlos Drummond de Andrade, 
1460, Conj. Atílio Andreazza, Bloco G - Japii ana s - • M, das 08:00h às 17:00h, 
mediante solicitação escrita e comprovan 
Informações complementares pode • o ser • •tid • no e . • - -- ço eletrônico: 
www.ads.am.gov.br/acesso-a-infor 
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