
 

 

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

 

Agência de  
Desenvolvimento 
Sustentável do  
Amazonas - ADS 

OFÍCIO CIRCULAR N.º 003/2020-CIL-ADS 

    Manaus, 23 de março de 2020. 

 

Aos Senhores 

Representantes Legais  

FOB Locação de Bens e Transportes LTDA; 

C.R.F. de Oliveira; 

Horizonte Móveis de Escritório; 

Nasser Indústria e Comércio de Confecções Eireli; 

Orbity Comércio de Material Publicitário LTDA-EPP; 

Gráfica e Editora Vitória LTDA 

MANAUS-AM 

 

Assunto: Inspeção Técnica Pregão Presencial n.º 005/2020 – CIL-ADS / Registro de Preços 

n.º 005/2020 

 

 

 

Senhores Representantes, 

 

Conforme previsão editalícia constante no item 9.1., encerrada a fase de 

lances verbais, os 3 (três) proponentes melhores classificados para cada ITEM deverão 

indicar local para, a título de diligência, ser realizada Inspeção Técnica, por comissão 

instituída para tal mister, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o término da sessão do 

respectivo processo licitatório, com vistas à averiguação das situações descritas no 

instrumento convocatório. 

 

Entretanto, face a edição dos Decretos Estaduais nº 42.061 de 16 de março 

de 2020, n.º 42.063 de 17 de março de 2020, n.º 42.085 de 18 de março de 2020 e n.º 

42.087 de 19 de março de 2020, os quais tratam da necessidade de adoção de medidas 

temporárias ao enfrentamento e combate ao COVID-19, esta Comissão Interna de 

Licitação, decide pela não realização de referidas visitas, sendo suprimida essa fase do 

Pregão Presencial n.º 005/2020-CIL-ADS / Registro de Preços n.º 005/2020. 

 

Tal decisão fundamenta-se ainda, no fato de as empresas classificadas na 

fase de lances verbais terem prestado anteriormente os serviços objetos do certame a 

esta empresa pública, o que demandou a realização de visita pelo corpo técnico desta 

Agência às instalações. 

 

Por oportuno, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, 

se necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho 

Presidente da Comissão Interna de Licitação – CIL - ADS 


