COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI

COMUNICADO
– PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020
A empresa LPK LTDA EPP, 2ª classificada para o item 12 e 9ª
classificada para o item 14 do Pregão Eletrônico 049/2019, foi convocada, na sessão
pública de 01/06/2020, nos termos do item 11.1 do edital, a apresentar amostra.
No dia, 02/06/2020, 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, “[...] por conta de toda a situação da atual
pandemia, o Correios está demorando mais do que o normal para realizar as
entregas. No nosso caso em específico, mesmo com o serviço de Sedex, o mais ágil
disponível para a região, está sendo solicitado o prazo de 4 dias úteis + o dia da
postagem. Assim, mesmo com a postagem na data de hoje por nossos fornecedores, a
previsão para entrega a nós é no dia 08/06/2020. E, novamente, o prazo de entrega
dos Correios até Brasília é de 4 dias úteis + o dia da postagem, conforme segue
simulação em anexo.”.
Em contato por e-mail desta COPELI, o órgão técnico (SPATR) 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
(08/06/2020), 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 16/06/2020 (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 17/06/2020 (quarta-feira), às 10h00.
A reabertura da sessão para comunicação do resultado da análise da
amostra será realizada no dia 18/06/2020 (quinta-feira), às 09h30min.
Senado Federal, 02 de junho de 2020.
JULIANA SÁ DE ALMEIDA BEZERRA
Pregoeira
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Florianópolis, 02 de junho de 2020.

A
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal

Prezados Senhores,

LPK LTDA-ME inscrita no CNPJ sob nº 00.535.560/0001-40, vem, através deste ofício,
solicitar a prorrogação do prazo de entrega das amostras do PE 49/2020.
Com referência aos itens 12 e 14, em que foi realizada a solicitação do pedido
de amostras no dia 01/06/2020, solicitamos a dilatação do nosso prazo de entrega em
mais 5 dias úteis, até o dia 16/06/2020.
Dos Fatos:
Informamos que ontem, logo após a solicitação do envio de amostras, entramos
em contato com nossos fornecedores – Tramontina e Artinox, a fim de solicitar o envio
das amostras, já que não trabalhamos com estoque físico.
De pronto nossa solicitação foi atendida, e ambas empresas estão enviando a
amostra para nosso escritório, em Florianópolis. Mas, por conta de toda a situação da
atual pandemia, o Correios está demorando mais do que o normal para realizar as
entregas. No nosso caso em específico, mesmo com o serviço de Sedex, o mais ágil
disponível para a região, está sendo solicitado o prazo de 4 dias úteis + o dia da
postagem. Assim, mesmo com a postagem na data de hoje por nossos fornecedores, a
previsão para entrega a nós é no dia 08/06/2020. E, novamente, o prazo de entrega dos
Correios até Brasília é de 4 dias úteis + o dia da postagem, conforme segue simulação
em anexo.
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Por isso, e em virtude do feriado da próxima semana, considerando os prazos
estipulados para o serviço de Sedex dos Correios, a previsão de entrega é até o dia
16/06/2020.
Ademais, fizemos a solicitação do envio direto ao Senado Federal, a fim de
encurtar o prazo de entrega. Mas, por políticas comerciais, ambas fábricas não
entregam em endereço divergente do cadastro quando não há o pedido mínimo
estipulado por eles.
Sabemos da importância de cumprir os prazos editalicios, mas antes da
pandemia os Correios solicitavam apenas dois dias úteis para entregas em Brasília.
Também, tentamos encontrar um local de revenda destes produtos em Brasília, mas
não conseguimos.
Ressaltamos que a mercadoria já está nos Correios e em viagem à Florianópolis,
mas infelizmente estamos lidando com prazos inesperados mais dilatados dos Correios.
Também, assim que as amostras forem postadas ao endereço dos Senhores
iremos informar o código de rastreio das mesmas, a fim de poderem acompanhar a
entrega.
Lamentamos o transtorno ocorrido, reafirmamos que a Empresa não está agindo
de má-fé ou com morosidade, mas infelizmente estamos lidando com uma situação nova
a todos nós e nos adaptando aos novos prazos dos Correios.
Sendo assim, contamos com a compreensão deste órgão e tão cedo tenhamos
as amostras iremos despachar ao endereço estipulado.
Certos de contar com vossa compreensão, desde já agradecemos e ficamos no
aguardo da aprovação.

LEONI PARCIANELLO KILPP
SÓCIA/ADMINISTRADORA
CPF: 492.350.289-49
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