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01~ÌCIO CIRCULAR Nº 009/2020-CIL-ADS 

Manaus (AM), 05 de novembro de 2020 

Aos Senhores Representantes pegais 

ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP 
ANGELUS LOCAÇÕES LTDA 
RRASiLSr-TOWS E EVENTOS LTDA—EPP 
BERGAMASCO LOC. DE ESTRUTRAS TENDAS E EVENTOS LTDA-EPP 
D. M. DE AGUIAR EIRELI (SARA PRODUÇÕES} 
ECOART ES i RUTURA E PRODUÇÃO LTDA 
F.M.INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

ASSUNTOd Suspensão da Visita Técnica. Pregão Presencial Nº 006/2020-CIL-ADS /Registro de 
Preços n . º 006/2020. 

Senhores Representantes, 

Conforme previsão editdlícia constante no i~:em 5.1., "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 m. ister, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas após o término da sessão do respectivo processo licitatório, com vistas à 
averigua~~ão das situações descritas no instrumento convocatório." 

Entretanto, face o aurr~en~o exponencial e continuo dos casos re~âcionados ao COVID-
19 nesta Capital, esta Comissão Interna de Licitação decide pela não realização de referidas visitas, 
sendo supr~lmida a fase supra do Pregão Presencial n.º G06/2020-CIL-ADS /Registro de Preços n.º 
006/2020 

Neste contexto, e, tendo em vista a supressão retromencionada, esta Comissão 
ressalva desde já que podem, com fulcro no subitem 22.1 c/c subitem 22.2, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo até o momento da formalização 
do contrate com esta Empresa Pública. Vejamos: 

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

22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade s~~perior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo." 

Isto posto, e, com vistas a continuidade do certame, informamos que a reabertura da 
Sessão, ocorrerá na data de 06 de novembro de 2020, às 09h (Horário Manaus), na sede desta 

Av. Ca~-ios Drummond de Andrade, I46t~ —
Bloco G, Conj. Atílio Ane~reazza - .~~~piirr 
Manaus-AM -CEP 69077-730 
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Agência, à Avenida Carlos Drummond de Andrade, n.º 1460 —Conjunto Atílio AndreazZa - floco G 
— 1ºAndar—Bairro: Japiim —CEP: 69.077-730. 

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

Atenciosamente, 

.~ 
T~ahuana Yren Nery esus Ramos Torquato 

nice-Presidente da Comissão Interna de licitação, 
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