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OFÍCIO CIRCULAR N.º 001/2020-CIL-ADS 

    Manaus, 19 de março de 2020. 

 

Aos Senhores 
Representantes Legais  
Judah Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos Eireli; 
FOB Locação de Bens e Transportes LTDA; 
C.R.F. de Oliveira; 
Norte Serviços Médicos; 
Horizonte Móveis de Escritório; 
Nasser Indústria e Comércio de Confecções Eireli; 
AJAM Produções e Eventos LTDA; 
Orbity Comércio de Material Publicitário LTDA-EPP; 
Gráfica e Editora Vitória LTDA 
Kubo Comércio de Flores LTDA-ME 
MANAUS-AM 
 
 

 
Senhores Representantes, 
 
Considerando a proximidade da sessão de abertura do Pregão Presencial 

n.º 005/2020-CIL-ADS / Registro de Preços n.º 005/2020, cujo objeto é a aquisição de 
tendas, expositores, mesas, cadeiras, bonés, coletes e faixas com a finalidade de 
doação para a realização de feiras de produtos regionais destinados ao fortalecimento 
da cadeia produtiva da agricultura familiar, pesca e piscicultura no Estado do 
Amazonas, informamos que, na especificação técnica do item 2 Confecção de 
Expositores de Pescado, fora acrescentado a espessura da tampa superior de acrílico, 
nos termos abaixo. 

 
Desta forma, ONDE SE LÊ: 
 
Confecção de Expositores de Pescado, estruturas duplas confeccionadas 

em alumínio naval de 3mm, com pintura epóxi na cor branca, estruturas revestidas 
internamente com isolamento isotérmico: Esgotamento de água frontal realizado por 
válvula plástica com tubo flexível de 1" (polegada) com tamanho de 20cm, preso por 
abraçadeira metálica: Base estrutural vertical com tubos de alumínio de 1" reforçado 
na sua base inferior com tubos de '/2 (meia polegada). Tampa superior de acrílico 
incolor transparente articulada por dobradiças de alumínio para abertura da mesma. 
Parte inferior da base estrutural, com rodízios por base, fixado em uma plataforma 
quadrada de alumínio com 10x10cm, conforme o anexo I. 

 
LEIA-SE: 
 
Confecção de Expositores de Pescado, estruturas duplas confeccionadas 

em alumínio naval de 3mm, com pintura epóxi na cor branca, estruturas revestidas 
internamente com isolamento isotérmico: Esgotamento de água frontal realizado por 
válvula plástica com tubo flexível de 1" (polegada) com tamanho de 20cm, preso por 
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abraçadeira metálica: Base estrutural vertical com tubos de alumínio de 1" reforçado 
na sua base inferior com tubos de '/2 (meia polegada). Tampa superior de acrílico 
incolor transparente, com espessura de 5mm, articulada por dobradiças de alumínio 
para abertura da mesma. Parte inferior da base estrutural, com rodízios por base, fixado 
em uma plataforma quadrada de alumínio com 10x10cm, conforme o anexo I. 
 

Isto posto, e, uma vez que referida alteração não impacta na elaboração 
das Propostas de Preços a serem elaboradas pelos interessados em participar do 
certame, mantem-se inalteradas as demais cláusulas do Edital, Termo de Referência e 
Anexos do Pregão Presencial n.º 005/2020-CIL-ADS / Registro de Preços n.º 005/2020, e a 
data de abertura da Sessão, prevista para ocorrer em 20.03.2020, às 09h (horário de 
Manaus).  

 
Manaus, 19 de março de 2020. 
 
 
 
 
 
Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho 
Presidente da Comissão Interna de Licitação – CIL-ADS  
 
 

 
 


