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ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021 CIL/ADS 
REF. AO REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2021-CIL/ADS. 

OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para futura contratação de empresa 
especializada no fornecimento de suplementos proteicos (farelo de soja) e mineral (sai 
mineral Fós-40), com vistas ao atendimento das demandas dos pecuaristas do Amazonas, 
assistidos junto à Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

PUBLICAÇÃO: O Aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, 
Jornal do Comércio e site da ADS (www.ads.am.gov.br), conforme documentos acostados 
aos autos. 

1-RETOMADA DA SESSÃO 

No dia 21/07/2021, às 09h30min (horário Manaus), após tolerância de 5 (cinco) minutos 
concedida pelo I. Pregoeiro no endereço: Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460, Conj. 
Atílio Andreazza, Bloco G - Japiim-Manaus - AM, a SESSÃO foi reaberta para dar 
continuidade ao certame. 

Salientamos que se reuniram o Vice-Presidente/Pregoeiro da Comissão Interna de 
Licitação ANDRÉ ALEXANDRE DE LIMA RIBEIRO, Secretário STANLEY GOMES CARDOSO 
JUNIOR e os membros da Comissão para a realização da Sessão Pública da Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial N° 009/2021 -CIL-ADS / Registro de Preços n. ° 009/2021, o 
qual se encontra anexo aos autos, iniciando-se a Sessão no horário estipulado no 
instrumento convocatório. 

REGISTRO EM ATA: 

O Ilustre Pregoeiro solicitou do Licitante os documentos para atestar a capacidade 
técnica, onde na sessão anterior, encontravam-se insuficiente e por razões de não 
fracassar o certame, fora aberta diligência com o intuito de prosseguir a licitação. 

Após análise da comissão, constatou-se que os documentos analisados se encontravam 
de acordo ao solicitado em edital, sendo portanto, viável a habilitação da presente 
Empresa. 

2- DILIGENCIA 

Esta Comissão ressalva desde já que poderá, com fulcro no subitem 24.1 c/c subitem 24.2, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo até 
o momento da formalização do contrato com esta Empresa Pública. Vejamos: 

"24.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
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desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

24.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase da licitarão, a promocão de diliaéncia 
destinada a esclarecer ou complementar a instrucão do processo." 

3 - VISITA TÉCNICA (SUBITEM 8.1.) 

Conforme previsão editalícia constante no subitem 8.1 "encerrada a fase de lances 
verbais, os 3 (três) proponentes melhores classificados deverão indicar local para, a título 
de diligência, ser realizada VISITA TÉCNICA, por comissão instituída para tal mister, em prazo 
a ser definido pela Comissão Interna de Licitação, com vistas à averiguação das situações 
descritas no instrumento convocatório, sem ónus para esta Agência, e comprovar: 

a) Qualidade - componentes; 
b) Durabilidade - dos produtos. 

Entretanto, face os índices da recente segunda onda da pandemia nesta Capital, esta 
Comissão Interna de Licitação decide pela NÃO REALIZAÇÃO DAS VISITAS TÉCNICAS, sendo 
suprimida a fase supra mencionada do Pregão Presencial n.° 009/2021-CIL-ADS /Registro 
de Preços n.° 009/2021. 

Ressaltamos com base no que dispõe o subitem 9.1. do Edital as empresas vencedoras 
para cada item terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a entrega das propostas 
reformuladas, em consonância com os lances apresentados na fase de lances verbais, ou 
seja até o dia 28/07/2021, no Protocolo Geral da Agência de Desenvolvimento Sustentável 
do Amazonas-ADS ou através do e-mail: cil.ads2018@gmail.com.

4 - DOS VENCEDORES: 

Após negociações e CONCLUÍDA a fase de VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, foi declarada VENCEDORA do certame a empresa: 

ITEM EMPRESA 
VALOR GLOBAL 

POR ITEM 

1 DECARES COMÉRCIO LTDA R$ 2.769.650,00. (Dois Milhões Setecentos e 
sessenta e nove e seiscentos e cinquenta reais); 

2 DECARES COMÉRCIO LTDA R$ 487.134,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil 
cento e trinta e quatro reais); 

O VALOR GLOBAL LICITADO PARA O ITEM I e II FOI DE 

R$ 3.256.784,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais) 
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5 - PRAZO RECURSAL 

O I. Pregoeiro, com base no que dispõe o subitem 9.2. do Edital, informou a abertura do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos, que abrangerá também 
atos decorrentes da fase de julgamento, em observância ao comando legal insculpido no 
§2°, art. 59 da Lei n.° 13.303, de 30 de junho de 2016. 

Ato contínuo, questionou ao representante credenciado na sessão, se havia interesse em 
manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso quanto a fase de habilitação 
e/ou resultado do certame, inexistindo demonstração nesse sentido pelos licitantes. 

E nada mais havendo a tratar, o I. Vice- Presidente/Pregoeiro declarou encerrados os 
trabalhos, do qual foi lavrado a presente ATA, que eu STANLEY GOMES CARDOSO JUNIOR, 
digitei e vai assinada por mim, pelo Vice-Pregoeiro, equipe de apoio, e, pelos 
representantes das empresas licitantes presentes. 

EMPRESAS LICITANTES PRESENTES 

EMPRESAS SSINATU RA 

DECARES COMÉRCIO LIDA

Manaus, 21 de julho de 2021. 

ANDRÉ ALEXAND DE LIMA RIBEIRO 
VICE-PRESIDE DA OIL/ADS 

PREGOEIRO bA SESSÃO 

.Ara 

STANLEY MES ARDOSO JUNIOR 
SECRETÁRIO 

LUANA DA SILY/A NASCIMENTO MELO 
MEMBRO 

MÁRCIA CRMSTINÁDA SILVA MOUZINHO 
MEMBRO 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM-CEP 69077-730 ADS 

Agência do DosenvoMmonto 
Sostcntjvol do Amazonas 


