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EDITAL 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOAÇÃO ONEROSA N. º 003/2022 – CIL/ADS 

1.2. PROCESSO N.º 01.04.018502.000647/2022-29 

1.3. OBJETO: Credenciamento de interessados (pessoa física e/ou jurídica), para doação 

onerosa com vistas ao aproveitamento de resíduos de madeira (lenha) oriundos da 

atividade de supressão vegetal da área do parque de multiuso do Governo do Estado do 

Amazonas – Parque de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, Manaus-AM, 

mediante processo de credenciamento a ser realizado pela Agência de Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas-ADS, com descrição técnica contida no Termo de Referência 

anexo a este Edital. 

1.4. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 28, §3º, I, da Lei Federal n.º 13.303/2016, art. 30, caput, da Lei 

Federal n.º 13.303/2016, art. 4º, IV, VII do Decreto n.º 26.747/2007 c/c art. 6º, IX, “a” do Decreto 

n.º 26.747/2007 (Estatuto da ADS) e Decreto n.º 37.769, de 05 de abril de 2017. 

1.5. DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO: O credenciamento será conduzido pelo Comissão Interna 

de Licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, designados 

através da Portaria n.º 003/2022-GP-ADS, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas 

em 12 de janeiro de 2022. 

1.6. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS: O prazo para apresentação de 

documentos dos interessados será após a publicação da Chamada Pública ou Edital de 

Credenciamento com início em 13/04/2022, perdurando até finalizar o estoque de material 

lenhoso disponível para a doação onerosa. 

1.7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: Os documentos relacionados no edital 

regulatório deste certame, para fins de credenciamento, deverão ser apresentados nos locais 

descritos no item 1.8, em 01 (uma) via, em envelope lacrado, contendo em sua parte frontal 

COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO DE DOAÇÃO ONEROSA N. º 003/2022 

– CIL/ADS. 

1.8. LOCAIS DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS: Os documentos relacionados neste edital 

para fins de credenciamento poderão ser protocolados nos locais abaixo relacionados: 

1.8.1. Em Manaus: 
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Local: Agência de Desenvolvimento Sustentável – ADS, Setor de Protocolo. 

Endereço: Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460 - Conjunto Atílio Andreazza, Bloco 

G – 1º Andar – Bairro: Japiim–Manaus – AM. 

Horário: 08h às 12h e 13h às 17h (Horário Manaus). 

1.8.2. Nos demais Municípios: 

Local: Escritório das Unidades Locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal Sustentável do Amazonas – IDAM. 

Horário: Estipulado pelo Órgão supracitado. 

1.8.3. Maiores informações poderão ser obtidas pelo sítio eletrônico: www.ads.am.gov.br e 

endereço eletrônico: cil.ads2018@gmail.com. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar do Credenciamento Pessoa Física e/ou Jurídica interessadas em 

adquirir o objeto descrito no item 4.1 deste Termo de Referência, detentores da 

documentação exigida no instrumento editalício e que comprovem a habilitação jurídica, 

a regularidade fiscal e a qualificação técnica para aquisição de direitos e da contração de 

obrigações com a Administração Pública. 

3. DAS VEDAÇÕES A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. É vedada a participação neste Credenciamento de interessados que tenham relação 

de parentesco, até o terceiro grau civil, com: dirigente de empresa pública ou sociedade 

de economia mista, empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista 

cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação, 

autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista 

esteja vinculada, em observância ao disposto nos incisos I e II do Parágrafo único do Artigo 

38 da Lei n.º 13.303/2016. 

4. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO: 

4.1. Os interessados para se habilitarem, deverão apresentar os documentos abaixo 

relacionados, na disposição a seguir indicada: 

4.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

PESSOA FÍSICA: 

4.1.1.1. Preenchimento Completo de Requerimento conforme modelo anexo; 

http://www.ads.am.gov.br/
mailto:cil.ads2018@gmail.com
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4.1.1.2. Cópia da cédula de identidade – RG ou da Carteira Nacional de Habilitação – CNH 

ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente autenticada e/ou 

conferida com o original por servidores da ADS e/ou IDAM nos Municípios do interior do 

Estado do Amazonas; 

4.1.1.3. Cópia do CPF autenticada e/ou conferida com o original por servidores da ADS. e/ou 

IDAM nos Municípios do interior do Estado do Amazonas; 

4.1.1.4. Licença Ambiental vigente do empreendimento, conforme previsto na legislação 

ambiental vigente; 

4.1.1.5. Cadastro Técnico Federal – CTF atualizado; 

4.1.1.6. Espelho do Pátio devidamente homologado junto aos Órgãos Ambientais 

competentes; 

4.1.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

4.1.1.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos. 

PESSOA JURÍDICA: 

4.1.1.9. Preenchimento Completo de Requerimento conforme Anexo II; 

4.1.1.10. Cópia da cédula de identidade – RG ou da Carteira Nacional de Habilitação – CNH 

ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, do Representante da Empresa, 

devidamente autenticada e/ou conferida com o original por servidores da ADS e/ou IDAM 

nos Municípios do interior do Estado do Amazonas; 

4.1.1.11. Cópia do CPF autenticada do Representante da Empresa, e/ou conferida com o 

original por servidores da ADS. e/ou IDAM nos Municípios do interior do Estado do Amazonas; 

4.1.1.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

4.1.1.13. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

4.1.1.14. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos; 
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4.1.1.15. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS; 

4.1.1.16. Inscrição do Ato Constitutivo de acordo com a natureza jurídica da empresa: 

estatuto acompanhado de prova de diretoria em exercício (no caso de assoiações e 

cooperativas), contrato social e suas respectivas alterações ou consolidação contratual, 

requerimento de empresário e comprovação do mei; 

4.1.1.16.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, bem como empresas optantes 

pelos simples nacional poderão apresentar para a comprovação de seu enquadramento: 

declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 

documento de pesquisa de que é optante do simples nacional, obtido no portal da receita 

federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br, ou qualquer outro registro de cadastro 

oficial atualizado com o competente exercício financeiro; 

4.1.1.17. Licença Ambiental vigente do empreendimento, conforme previsto na legislação 

ambiental vigente; 

4.1.1.18. Cadastro Técnico Federal – CTF atualizado; 

4.1.1.19. Espelho do Pátio devidamente homologado junto aos Órgãos Ambientais 

competentes; 

4.1.1.20. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social.  

4.1.1.20.1. São isentas de apresentação: Microempresa Individual - MEI e Optantes do 

Simples Nacional. 

4.2. OUTROS DOCUMENTOS: 

4.2.1. Além dos documentos relacionados no subitem 4.1 os interessados (pessoa física e/ou 

jurídica) deverão apresentar Declaração de Veracidade e de Inexistência de Impedimentos 

Constantes nos incisos I e II do Parágrafo único do Artigo 38 da Lei n.º 13.303/2016, conforme 

Anexo III. 

5. DO CRITÉRIO PARA ACESSO À DOAÇÃO ONEROSA: 

5.1. Apresentar a documentação descrita no item 4 deste instrumento convocatório. 

6. DA FORMAÇÃO DO PREÇO REFERENCIA EM ESTÉREO DE LENHA: 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

1 

Aproveitamento de resíduo de madeira 

– lenha (corte, serragem de troncos, 

galhos, toretes) 

Estereo 

Lenha (st) 
4.498,72 R$ 10,58 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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6.1. O valor do produto (estéreo de lenha - st), foi obtido mediante pesquisa de preço na 

qual 03 (três) empresas / indústrias detentoras de atividades relacionadas ao produto em 

epígrafe, apresentaram cotações cuja média estabeleceu o valor de mercado. Diante dos 

fatos, a título de encargo da doação onerosa, foi estabelecido 20% do valor médio para 

definição do Preço por estéreo de lenha. 

6.2. Respeitando a conveniência do atendimento ao usuário, não haverá cotas pré-

definidas por contratado, mas definido um limite máximo de contratação por credenciado 

de acordo com a sua capacidade financeira. 

6.3. A inexistência de cotas fixas visa conferir a necessária flexibilidade aos termos de 

credenciamento. 

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

7.1. Não haverá despesas de custeio, pois o objeto em questão é oriundo de doação 

formalizada mediante O Termo de Cooperação Nº 002/2022, firmado entre esta Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Região Metropolitana de Manaus. 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

8.1. A impugnação do edital em tela em virtude de irregularidade na aplicação da Lei n.º 

13.303/2016, deverá ser efetuado junto ao Protocolo Geral desta Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para o início do credenciamento, em observância ao disposto no art. 87, § 1º da Lei 

Federal n.º 13.303/2016. 

8.2. O Presidente da Comissão Interna de Licitação ou o Vice-Presidente, na hipótese de 

impedimento legal ou afastamento do titular, deverá julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, conforme previsão do art. 87, § 1º da Lei supra. 

9. DA INABILITAÇÃO E RECURSOS: 

9.1. Será considerado inabilitado, para os efeitos deste Regulamento, o Interessado que 

deixar de apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou 

contrariando qualquer exigência contida neste instrumento. 

9.1.1. Nesse caso, os interessados, serão comunicados para que corrijam as falhas 

encontradas em sua documentação, observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da 

ciência do participante, que poderá apresentar a correção das inconsistências apontadas 

na Comissão Interna de Licitação - CIL. 
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9.2. Das decisões de inabilitação proferidas pela CIL, cabem recursos, nos termos do art. 59, 

§1º da Lei Federal nº13.303/2016. 

9.3. Os recursos serão processados e julgados na forma estipulada na Lei Federal n.º 

13.303/2016. 

9.4. Os recursos serão interpostos perante a CIL, até o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

do deferimento/indeferimento do pedido de credenciamento e serão dirigidos à 

Presidência da Comissão Interna de Licitação. 

10. DOS CREDENCIADOS: 

10.1. Serão considerados como credenciados os inscritos que atenderem todas as 

exigências deste instrumento convocatório.  

10.2. Durante a vigência do credenciamento esta Agência poderá convocar os 

credenciados a apresentar documentação com o fim de verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

10.3. Após a análise dos documentos, a cada 07 (sete) dias, será publicado no sítio 

institucional desta Agência, o resultado dos pedidos de credenciamento, para 

conhecimento dos interessados. 

11. DO PAGAMENTO:  

11.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante transferência bancária ou depósito 

bancário identificado na conta corrente de titularidade desta empresa pública, conforme 

dados a seguir relacionados: Banco: Bradesco – Agência: 2164 – Conta Corrente: 35360-4 – 

CNPJ: 05.867.581/0001-87 – Favorecido: Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas-ADS. 

12. DA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 

12.1. A entrega está condicionada a prévia comprovação do pagamento observando o 

que prescreve o subitem 11.1 do ônus pecuniário pelo donatário, com Nota Fiscal e 

Documento de Origem Florestal – DOF e demais documentos pertinentes. 

12.2. Os resíduos de madeira (lenha) somente serão autorizados e/ou liberados após análise, 

conferência e autorização emitida pela Agência de Desenvolvimento do Amazonas – ADS.   

12.3. Os materiais adquiridos pelos credenciados deverão ser retirados na área de 

implementação do Parque Multiuso de atividade do Governo do Amazonas, mais 

precisamente no Km 02, Rodovia BR 174, Bairro Tarumã, município de Manaus no Estado do 

Amazonas, no horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 
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12.4. A entrega dar-se-á mediante o preenchimento de Termo de Entrega de Material, a ser 

elaborado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

12.5. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 

Donatário, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1. Ao Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, 

compete anular este credenciamento por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante 

de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

13.2. A documentação de cada Interessado será examinada na ordem de entrada na CIL; 

13.3. Somente será realizado o credenciamento dos participantes com a documentação 

completa e sem rasuras constantes no check list. 

13.4. As despesas logísticas de transporte, empilhamento, carregamento e 

descarregamento dos resíduos de madeira (lenha) serão de responsabilidade do Donatário. 

13.5. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do credenciamento. 

13.6. O comunicado de abertura do credenciamento será divulgado através de publicação 

no Diário Oficial do Estado do Amazonas, Jornal do Commercio e Site Institucional da ADS 

(www.ads.am.gov.br); 

13.7. Os demais atos pertinentes do certame, serão formalizados através de publicação no 

portal da ADS (www.ads.am.qov.br); 

13.8. Constituem anexos do Edital os documentos abaixo relacionados: 

ANEXOS 

Anexo I Termo de Referência 

Anexo II Requerimento 

Anexo III 
Declaração de Veracidade e de Inexistência de Impedimentos Constantes 

nos incisos I e II do Parágrafo único do Artigo 38 da Lei n.º 13.303/2016. 

Anexo IV Minuta do Termo de Doação Onerosa de Material 

13.9. Este Edital e seus anexos poderão ser examinados na sede desta Agência, sito à 

Avenida Carlos Drummond de Andrade, n.º 1.460 – Bloco G – 1º Andar – Conjunto Atílio 

Andreazza – Bairro: Japiim, sem ônus para o interessado.  

http://www.ads.am.gov.br/
http://www.ads.am.qov.br/
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13.10. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital é competente o foro da cidade 

de Manaus, com exclusão expressa de qualquer outro. 

13.11. A participação nesta seleção implica aceitação integral e irretratável das normas 

deste Regulamento, e anexos, bem como observância dos preceitos legais e 

regulamentares que a regem. 

13.12. As informações serão obtidas junto à CIL, no horário das 8h às 16h30min. 

13.13. Nenhum documento será apresentado sem a devida autenticação, neste último caso 

a documentação poderá ser autenticada junto à Comissão Interna de Licitação - CIL; 

13.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Interna de Licitação. 

 

Manaus, 13 de abril de 2022. 

 

 

 ANDRÉ ALEXANDRE DE LIMA RIBEIRO  
    Presidente da CIL / ADS. 

 

 

MICHELLE MACEDO BESSA 
Presidente da ADS. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO II 

 

REQUERIMENTO 

 

 

 

_____________________________________________ portador do RG:_____________ e 

CPF:_____________________ com propriedade sediada em _______________________ 

________________________________________________________________________ município de 

____________________________ - AM e endereço residencial: _________ 

________________________________________________________________________  

Município de __________________________________, contato: (__)_______________ vem, 

solicitar o Credenciamento junto a Agencia de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas – ADS, para processo de doação onerosa com vistas ao aproveitamento de 

resíduos de madeira (lenha) oriundos da atividade de supressão vegetal da área do 

parque de multiuso do Governo do Estado do Amazonas – Parque de Exposição 

Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, Manaus-AM.  

 

Manaus_____de______________20_______ 

 

 

_______________________________________________ 

Interessado (a) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS CONSTANTES NOS 

INCISOS I E II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 13.303/2016. 

 

 

____________________________________________________________, com propriedade 

sediada em __________________________________________________, município de 

________________________________________, inscrito no CPF __________________________, 

DECLARA que todos os documentos são fiéis e verdadeiros.  

DECLARA AINDA, em observância ao disposto nos incisos I e II do Parágrafo único do 

Artigo 38 da Lei n.º 13.303/2016, que: 

1. Não é empregado ou dirigente de empresa pública ou sociedade de economia 

mista; 

2. Não detém relação de parente, até o terceiro grau civil, com: 

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; 

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições 

envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; 

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia 

mista esteja vinculada. 

 

Manaus,____de___________________de 20_____. 

 

 

______________________________________________ 

Interessado(a) 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE DOAÇÃO ONEROSA DE MATERIAL LENHOSO Nº .../20...  

 

TERMO DE DOAÇÃO ONEROSA DE MATERIAL LENHOSO 

Nº.../20..., CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS – 

ADS e XXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo:  

 

Aos ( ) dias do mês de do ano de 20... (XXXXXXXXXXX), nesta cidade de Manaus, Capital 

do Estado do Amazonas, na sede da ADS, presentes a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, situada na Av. Carlos Drummond de Andrade, nº 

1460, Bloco G 1º andar – Japiim, Empresa Pública Unipessoal de Direito Privado, criada 

pela Lei Delegada nº 118, de Maio de 2007 e instituída pelo Decreto nº 26.747/2007, de 

03 de Julho de 2007, inscrita no CNPJ sob o nº 05.867.581/0001-87, neste ato 

representada por sua Presidente, nomeada pelo Decreto nº ... de dia de mês de 20..., 

Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, portadora do RG de nº XXXXXX, e CPF nº 

XXXXXXXXXXX, residente e domiciliada na Cidade – UF, doravante designado 

simplesmente como DOADOR (A), e, do outro lado, XXXXXXXXXXXXXX, portador do RG 

nº XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, OU inscrito no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXXX, por seu 

representante o Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador de RG nº... e inscrito no CPF sob nº... com endereço OU sede profissional sito a 

(Endereço), doravante denominado simplesmente como DONATÁRIO (A), tendo em 

vista o que consta do Processo Administrativo nº..., o Edital de Credenciamento de 

Doação Onerosa n.º..., publicado no DOE AM em data de ..., na presença das 

testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE DOAÇÃO ONEROSA 

DE MATERIAL LENHOSO, regido pelo Art. 28, §3º, I, da Lei Federal nº 13.303/2016 e pelas 

cláusulas e condições seguintes:  

Cláusula Primeira: Objeto: O presente instrumento tem por objeto a doação onerosa 

dos produtos abaixo relacionados, adquiridos pelo Donatário mediante habilitação no 

Edital de Credenciamento de Doação Onerosa nº..., publicado no sítio institucional 

desta Agência na data de ...:  

ITEM DESCRIÇÃO  UNID QUANTIDADE 

1 
Aproveitamento de resíduo de madeira – lenha 

(corte, serragem de troncos, galhos, toretes) 

Estereo 

Lenha (st) 
 

 



13 
 

 

 

 

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

 

Cláusula Segunda: Valor e Pagamento: O montante correspondente à aquisição dos 

materiais supracitados é de R$... (XXXXXXXXX), pagos pelo Donatário conforme 

comprovante inserto nos autos.  

Cláusula Terceira: Despesas: As despesas logísticas de transporte, empilhamento, 

carregamento e descarregamento dos resíduos de madeira (lenha) serão de 

responsabilidade do Donatário.  

Cláusula Quarta: Recebimento dos Equipamentos: O Donatário, através deste 

instrumento, atesta, plena e irrestritamente, o recebimento de todos os bens descritos 

na Cláusula Primeira.  

Cláusula Quinta: Foro: Fica eleito o Foro da cidade de Manaus, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

do presente Termo de Doação Onerosa de Material Lenhoso.  

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo em duas vias de igual teor 

e forma, que depois de lido e achado conforme para um só efeito, é assinado pelos 

partícipes na presença de 02 (duas) testemunhas, igualmente signatárias.  

 

Manaus, _______ de __________________ de 20...  

 

DOADOR:  

DONATÁRIO:  

TESTEMUNHAS: Nome: RG: CPF: Assinatura:  
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