Recife, 19 de junho de 2018.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
020/2018.

OBJETO: Aquisição de kit didático de eletropneumática e eletrohidráulica, e bancos de
ensaios para o SENAI/PE, conforme especificações do ANEXO I, do edital.

Questionamento:

Ao
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/PE
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 020/2018
(Setor de Licitações)
Sr. Pregoeiro,
A VAS Tecnologia Industrial Eireli EPP empresa inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 12.331.558/0001-39, com sede na Rua São Francisco, 506 - sala 02- Bairro Santo Antônio
– São Caetano do Sul/SP, CEP 09530-050, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, solicitar que, o edital acima mencionado no item 6.1 f) do Edital será considerado
de no máximo 60 (sessenta) dias úteis para a entrega dos equipamentos ora licitados, para
material importado, não obstante, por tratar-se de itens com fabricação muito específica que
demanda produção por encomenda. Os fabricantes em média têm concluído a produção destes
equipamentos em 120 dias e disponibilizando para embarque depois deste período. Como se
tratam de sistemas que são importados e dependem de liberação alfandegária, o prazo de
entrega tem ocorrido em até 150 dias após o recebimento das notas de empenho.
Pelo exposto, solicitamos o aceite deste prazo de entrega para 150 (cento e cinqüenta) dias aos
itens cotados de origem importada visando que assim não haja perda de qualidade no processo
produtivo tão pouco nos compromissos contratuais da empresa vencedora.
Desde já agradecemos vossa atenção e compreensão, aguardamos respeitosamente vossas
ponderações.
Resposta:

Em resposta ao questionamento da empresa A VAS Tecnologia Industrial Eireli EPP,
considerando a necessidade do SENAI na aquisição, manteremos o prazo contido no edital
de 60 dias uteis. Quaisquer problemas referentes ao cumprimento do edital por parte do
ganhador, deverá ser submetido a analise da comissão, para análise e deliberação.
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