COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI

COMUNICADO
– PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020
A empresa EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E
VARIEDADES LTDA, 1ª classificada para o item 2 do Pregão Eletrônico 056/2020,
foi convocada, na sessão pública de 06/07/2020, nos termos do item 11.1 do edital, a
apresentar amostra.
No dia, 17/07/2020, 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, “[...]todas as amostras já estão finalizadas a
parte de impressão. Infelizmente, em função das restrições comerciais no Brasil
causada pela pandemia (COVID 19), as facas para corte, que são instaladas num
equipamento chamado balancim, são confeccionadas em Goiânia e até a data de hoje
ainda não foram entregues”.
Em contato por e-mail desta COPELI, o órgão técnico (SPOL) 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
(20/07/2020), 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. Como o pedido foi para
prorrogação até o dia 25/07/2020 (sábado), o prazo para apresentação das
amostras será até o dia 27/07/2020 (segunda-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 Secretaria de Polícia
(SPOL), fica designada para o dia 28/07/2020 (terça-feira), às 15h00.
A reabertura da sessão para comunicação do resultado da análise da
amostra será realizada no dia 29/07/2020 (quarta-feira), às 09h30min.
Senado Federal, 20 de julho de 2020.
JULIANA SÁ DE ALMEIDA BEZERRA
Pregoeira
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PEDIDO DE PRORROGAÇÃO
Ceilândia – Df., 17 de julho de 2020.
EDYTUDO – Comércio de Ferragens e Variedades LTDA – ME, sociedade empresaria com sede
em Ceilândia Distrito Federal, na QI 06 lotes 46/48, setor de indústria, inscrita no CNPJ/ME nº
10.214.272/0001-48, por seu representante legal infra-assinado, vem respeitosamente solicitar,
tempestivamente, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRA, referente ao item
nº. 02 (adesivo de identificação) do referido Pregão, com data de entrega marcada para o dia 20
de julho de 2020 pelo motivo que passo a expor:
Após vossa solicitação para entrega das amostras, formalizamos, no mesmo dia, o pedido para
nosso fornecedor providenciar a produção das etiquetas para amostras.
Como pode ser visto no vídeo e foto em anexo, todas as amostras já estão finalizadas a parte de
impressão. Infelizmente, em função das restrições comerciais no Brasil causada pela pandemia
(COVID 19), as facas para corte, que são instaladas num equipamento chamado balancim, são
confeccionadas em Goiânia e até a data de hoje ainda não foram entregues.
Essa solicitação é somente por questão de segurança, para cumprir no nosso compromisso em
entregar as amostras obedecendo todos os requisitos de qualidade exigido pelo Senado Federa.
Diante o exposto, solicitamos a prorrogação para entrega das amostras até o dia 25 de julho
de 2020.
Por fim, contamos com vossa compreensão em julgar procedente esse pedido, e reafirmamos o
compromisso de, dentro desse novo prazo, entregarmos todos os itens solicitados solicitado.

Atenciosamente
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