
 

 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 – 
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Agência de  
Desenvolvimento 
Sustentável do  
Amazonas - ADS 

Processo n.º 01.01.018502.00002632.2019 

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para futura 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. 

 

Pedido de Esclarecimento 

Empresa: ORBITY Comércio de Material Publicitário Ltda. – EPP 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 005/2020-CIL-ADS / Registro de Preços 

n.º 005/2020 

 

1.Trata-se de pedido de esclarecimento do Pregão Presencial n.º 005/2020-CIL-ADS/ 

Registro de Preços n.º 005/2020, encaminhado via correspondência eletrônica 

(tahuanajesus@hotmail.com) em 19 de março de 2020, às 15h45 (horário Manaus). 

 

2.Segue o teor do questionamento: 

 

A ORBITY Comércio de Material Publicitário Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº 

14.711.258/0001-00, devidamente estabelecida na Av. da Floresta, nº 5650 - Bairro 

Tarumã, CEP 69.022-000 - Manaus/AM, vem através deste pedir esclarecimento quanto 

as entregas:  

 

Conforme edital do PR Nº 005/2020, itens:  

 

3.3.5.4. Conter declaração expressa que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os 

custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte em todo o 

estado do Amazonas.  

 

4.1. Para o fornecimento do objeto, a empresa contratada deverá atender as 

condições abaixo relacionadas:  

 

b). Efetuar as entregas nos locais previamente informados pelo Contratante;  

 

c)As eventuais alterações ou mudanças nos locais de entrega serão formalizadas com 

03 (três) dias úteis de antecedência pelo Contratante; 

 

E anexo do edital do PR Nº 005/20 Termo de contrato - ANEXO VIII:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ENTREGA - Os materiais adquiridos serão entregues na sede da 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, situada na Avenida Carlos 

Drummond de Andrade, n.° 1.460 - Bloco G - 1 ° Andar -Conjunto Atilio Andreazza Bairro: 

Japiim -CEP: 69.077-730, no prazo descrito no Termo de Referência, no...  

 

Pelo exposto acima, pedimos esclarecimentos quanto o local de entrega, se será para 

a entrega em todo o território do Estado do Amazonas ou na sede da Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, pois se as entregas fossem realizadas 

em todo o território do Amazonas iria impactar muito o valor final de cada produto.  

 

E na cotação de preços para preço médio desta licitação não estava descriminado 

que estes materiais teriam frete para todas as cidades do Amazonas, gerando um valor 

estimado para todos os itens cotados bem abaixo da realidade com frete incluso. 
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3.Resposta ao Pedido de Esclarecimento: 

 

Após detida análise do questionamento supracitado, informamos que a entrega dos 

equipamentos a serem adquiridos através do Pregão Presencial n.º 005/2020-CIL-ADS / 

Registro de Preços n.º 005/2020, deverá ser efetuada na sede desta empresa pública, 

sito nesta Capital, à Avenida Carlos Drummond de Andrade, n.° 1.460 - Bloco G - 1 ° 

Andar -Conjunto Atilio Andreazza Bairro: Japiim -CEP: 69.077-730, razão pela qual, os 

custos concernentes a transporte, frete e demais itens que compõem a proposta de 

preços deverão ser calculados com base no endereço desta Agência. 

 

Desta forma, e, uma vez que tal questionamento não ocasiona prejuízo ao certame e 

nem ao universo de participantes, posto não impactar na elaboração de referidas 

propostas, esta Comissão decide manter a data e horário designados para a sessão de 

abertura do referido Pregão, a saber, 20 de março de 2020, às 09h (Horário Manaus). 

 

Manaus, 19 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho 

Presidente da Comissão Interna de Licitação – CIL- ADS 

 

 

 

 


