COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI

COMUNICADO
– PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020
A empresa OXFORD PORCELANAS S/A, 1ª classificada para o grupo
1 do Pregão Eletrônico 049/2019, na sessão pública de 12/05/2020, foi convocada, nos
termos do item 11.1 do edital, a apresentar amostra.
No dia, 15/05/2020, com fundamento no item 11.1.1, a referida licitante
apresentou requerimento de dilação do prazo de entrega das amostras, conforme
documento em anexo, alegando que, “[...] de forma completamente inesperada, a
queima da porcelana ocasionou uma reação incomum e que gerou reprovação das
peças no setor de controle de qualidade, uma vez que apresentou pequenas
rachaduras em suas superfícies”, solicitando assim, “[...] uma pequena dilação do
prazo de entrega da amostra, o que representa um acréscimo em mais 05 (cinco) dias
úteis, finalizando a entrega até o dia 26 de maio de 2020”.
Em contato por e-mail desta COPELI, o órgão técnico (SPATR)666 não
se opôs à prorrogação solicitada pela empresa.
Ante o exposto, considerando que a empresa demonstrou boa-fé, ao
solicitar a dilação do prazo para envio da amostra dentro do prazo original
(19/05/2020), restou evidenciado o atendimento ao dever de diligência por parte da
licitante.
Com fundamento no item 11.1.1 do edital, defiro o pleito de
prorrogação do prazo de apresentação da amostra por mais 5 dias úteis a contar
do fim do prazo inicial, isto é, até o dia 26/05/2020 (terça-feira).
Por fim, informo que, diante da dilação do prazo ora concedida, a sessão
pública para análise da amostra, por parte da equipe técnica da Coordenação de
Administração e Suprimento de Almoxarifados (COASAL/SPATR), fica designada
para o dia 28/05/2020 (quinta-feira), às 10h00.
A reabertura da sessão para comunicação do resultado da análise da
amostra será realizada no dia 29/05/2020 (sexta-feira), às 14h00.
Senado Federal, 18 de maio de 2020.
JULIANA SÁ DE ALMEIDA BEZERRA
Pregoeira
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Ref

Pregão Eletrônico nº 49/2020 – G1
Amostras

Prezados Senhores,

A OXFORD PORCELANAS S/A, empresa de direito privado
sob o CNPJ nº 86.046.463/0001-00 vem, mui respeitosamente, por meio deste, solicitar
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA conforme fatos e fundamentos que seguem:
No dia 12 de maio de 2020 recebemos o pedido de amostra
referente ao Pregão Eletrônico 49/2020 G1, para a apresentação de pratos e xícaras para café e
chá, confeccionados em porcelana.
O prazo de entrega, conforme determinado no instrumento
convocatório é de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho. Sendo
assim, o prazo de entrega encerrará no dia 19 de maio de 2020, sendo o presente pleito
plenamente tempestivo.
Ainda, há previsão no edital que admite a prorrogação do
prazo de entrega de amostra, nos exatos fundamentos que se passa a expor.
Informa-se que a produção foi planejada para que a entrega
ocorresse na data 19 de maio de 2020, em conformidade com as condições do edital.
Entretanto, de forma completamente inesperada, a queima da porcelana ocasionou uma
reação incomum e que gerou reprovação das peças no setor de controle de qualidade, uma
vez que apresentou pequenas rachaduras em suas superfícies.
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A OXFORD preza pela excelente qualidade de suas peças, bem
como acabamento impecável, logo foi necessário o descarte das peças danificas e o reinício
de todo o processo.

Ademais, todas as formas de remessa estão mais lentas, diante
do cenário pandêmico atual, o que contribui para a impossibilidade da remessa em tempo
hábil.
Informamos, ainda, que os produtos em amostra sairão da
fábrica na segunda-feira, com a previsão de chegada em Brasília entre os dias 22 e 26/05.
Sendo assim, devido a este fato completamente inesperado, e o
compromisso da empresa na entrega de produtos com a máxima qualidade, será necessária
uma pequena dilação do prazo de entrega da amostra, o que representa um acréscimo em
mais 05 (cinco) dias úteis, finalizando a entrega até o dia 26 de maio de 2020.
A equipe OXFORD está reunindo todos os esforços para que
esta entrega ocorra antes do prazo ora solicitado.
Reiteramos estima e admiração.
Curitiba/PR, 15 de maio de 2020.
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