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Esclarecimento 25/02/2019 13:44:09
 
DOS MOTIVOS. 1)No item 5.2 do edital que versa sobre o prazo de entrega do objeto, temos o seguinte: 5.2. PRAZO: prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias corridos,
contados da emissão da ordem de fornecimento a ser emitida pelo gestor do contrato. Senhor Pregoeiro! Para que sejam obedecidos os princípios da isonomia e o da competitividade
entre os licitantes, seriam necessários mais dias para a entrega dos produtos, conforme fundamentado a seguir. Um prazo de 20 dias beneficiaria os licitantes sediados próximos ao
Distrito Federal, tratando de forma desigual licitantes localizados em regiões mais distantes e ferindo a isonomia entre os licitantes. Somos uma empresa com sede no Estado do Rio
Grande do Sul e somos conhecedores de que devido às condições de tráfego das rodovias brasileiras e as recentes leis que impõem jornadas menores aos motoristas, o prazo de
transporte das mercadorias teve um considerável aumento. Logo 20 dias para produção e transporte torna-se um prazo muito exíguo. Assim, pergunta-se: É possível dilatar o prazo
de entrega para 30 dias corridos? DOS PEDIDOS Diante dos fatos acima elencados, em cumprimento a Legislação Pertinente aos certames licitatórios e visando a garantia da
contratação justa por esse ilustre órgão, pede: 1) Que seja deferida a solicitação constante no questionamento supra descrito, procedendo-se a retificação do edital de convocação,
dentro do cumprimento da legislação vigente. Nestes termos, Pede deferimento.
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Resposta 25/02/2019 13:44:09
 
De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Paulo Tadeu Moreira Saldanha, encaminho, abaixo, a resposta da Seção de Bens Permanentes - SEBEP/COMAC/SAO, área técnica e
unidade solicitante do material objeto do PE SRP 08/2019, ao questionamento dessa empresa: À CPL Prezados responsáveis, Com relação ao pedido de esclarecimento enviado pelo
licitante BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, para deferimento de solicitação de dilatamento de prazo para entrega, vimos esclarecer como segue. Informamos que o prazo
estipulado no Edital atende aos anseios desta administração visando sempre o interesse público. Atenciosamente,

 
Fechar


