COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI

COMUNICADO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020
A empresa NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES, 1ª classificada no item 3 do Pregão Eletrônico nº
070/2020, foi convocada, em 09/07/2020, durante a sessão pública, 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 houve atraso por parte do fabricante na produção
dos aventais e que não possuíam nenhuma unidade disponível em estoque devido ao
alto consumo deste material. Que houve solicitação para que a remessa ocorresse
diretamente da fábrica e que a postagem ocorreu somente no dia 16/07.
Em contato com o órgão técnico (SEMEDE), não houve oposição à
prorrogação solicitada pela empresa.
Ante o exposto, considerando que a motivação da solicitação se fundou
em fato superveniente relevante, e que a empresa demonstrou boa-fé ao solicitar a
dilação anteriormente à reabertura do certame, restou evidenciado o atendimento ao
dever de diligência por parte da licitante.
Face ao exposto, 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 23/07/2020 (quinta-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 Serviço Médico de
Emergência do Senado Federal (SEMEDE), fica designada para o dia 27/07/2020
(segunda-feira), às 10h.
A reabertura da sessão para comunicação do resultado da análise da
amostra será realizada no dia 27/07/2020 (segunda-feira), às 15h.
Senado Federal, 17 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro
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COPELI - Licitações
Re: Rastreio

Bom dia!

Complementando nossa informação, a Fábrica atrasou a produção dos aventais. Não tínhamos nenhuma unidade disponível em nosso estoque devido o alto
consumo deste material. Quando ficou pronto na Fábrica, pedimos que postassem direto. Mas infelizmente aconteceu somente no dia 16/07. Por isso pedimos
prorrogação do prazo de entrega da amostra.
Certos de vossa compreensão, pedimos deferimento.
Atenciosamente

-Sidney dos Santos
North Med Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.
CNPJ 23.236.167/0001-51
Depto. Comercial
(11) 4562-1950 - Fixo
(11) 96777-2525 - Cel/Whatsapp
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Em sex., 17 de jul. de 2020 às 11:31, COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br> escreveu:
Senhor Licitante,

Informamos que sua solicitação será avaliada pelo Pregoeiro e a decisão será divulgada quando da reabertura do certame.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713


copeli@senado.leg.br

De: Northmed [mailto:comercial.northmed@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 17 de julho de 2020 11:13
Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>
Assunto: Rastreio
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Bom dia!

Pedimos desculpas. A Fábrica demorou para postar. Provelvelmente entrega no dia 20/07. É possível prorrogar esse prazo da entrega das amostras?
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17/07/2020
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17/07/2020
09:13
BRASILIA /
DF

Objeto encaminhado
de Unidade de Tratamento em BRASILIA /
DF para Unidade de Distribuição em
BRASILIA / DF

16/07/2020
Objeto encaminhado
14:02
de Agência dos Correios em SAO PAULO /
SAO PAULO SP para Unidade de Tratamento em SAO
/ SP

PAULO / SP

16/07/2020
11:59
SAO PAULO / SP

Objeto postado

Todos os objetos internacionais estão sujeitos à cobrança do despacho postal. Clique aqui para saber mais
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-Sidney dos Santos
North Med Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.
CNPJ 23.236.167/0001-51
Depto. Comercial
(11) 4562-1950 - Fixo
(11) 96777-2525 - Cel/Whatsapp
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