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Resposta ao Pedido de esclarecimento

EQUIPE GAMA SUPEL RO
Ter, 06/08/2019 11:49
Para:  MARTINS Graziela (renexter) <graziela.martins-extern@renault.com>

Cumprimentando-a, venho informar que este pedido de esclarecimento fora respondido por meio da
Informação nº 20/2019/SEAS-CAS - documento SEI (6588879), anexo ao processo conforme segue:

1)  "Prazo de entrega - Deve-se apresentar jus�fica�va ou atender" -   Considerando que o Edital
(5463258) item 2.4  e Termo de Referência (5114244) item 5.2. PRAZO/CRONOGRAMA DE ENTREGA,
5.2.1 O bem deverá ser entregue de uma só vez, em até 60 (sessenta) dias após o recebimento da
nota de empenho/contrato, podendo ser prorrogado, mediante solicitação de prorrogação de
prazo, com a devida jus�fica�va/mo�vação, a qual será deliberada pelo gestor da pasta. O Termo
de Referencia já abre a possibilidade de prorrogação de prazo, caso haja, algum entrave
intempes�vo, amplamente jus�ficado que afete o prazo de entrega de até 60 dias, ou seja, não
há necessidade de alteração do prazo de entrega. Ressaltamos também que esse prazo é
suficientemente aceitável e possível de cumprimento, uma vez que na maioria das licitações os
prazos são iguais ou até mesmo inferiores a 60 dias. 

Assim, remeto a resposta para ciência.

Atenciosamente,

Josineide Leite
Agente Administra�vo SUPEL-RO

De: MARTINS Graziela (renexter) <graziela.mar�ns-extern@renault.com>
Enviado: terça-feira, 6 de agosto de 2019 10:09
Para: gamasupel@hotmail.com <gamasupel@hotmail.com>
Assunto: Pedido de esclarecimento - PE N°. 615/2018/SUPEL/RO - SUPEL RO
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SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 615/2018/SUPEL/RO
 
 
Prezados Senhores, bom dia!
 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 
 

                A empresa RENAULT DO BRASIL, inscrita no CNPJ: 00.913.443/0001-73, vem mui respeitosamente a
presença de V.S, solicitar ESCLARECIMENTO, em observância ao presente edital.
 
                Após análise minuciosa do instrumento convocatório, nos deparamos com alguns pontos que
dificultam a nossa par�cipação, bem como, acreditamos que de diversas outras empresas eventualmente
interessadas, conforme abaixo:

·         Quanto à entrega do objeto:
-     “PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) dias”.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=6257058&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000766&infra_hash=2796f4e0ed02822dae7939bbf7f4af630bbb6b7a64d1017fc29c15912af3a6bc
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5866957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000766&infra_hash=a052031d084d4ce09840a879b18e237a12f1a3022af262203c0286e8306f72d0
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Pretendemos ofertar, como de praxe, para esta licitação, veículos que apresentam excelente relação-
custo bene�cio e qualidade. Porém, devido à crise financeira atual que a�nge fortemente a nossa economia,
toda a cadeia produ�va sofreu uma redução em sua capacidade. 

Dessa forma, solicitamos gen�lmente considerem a possibilidade de ampliação do prazo de entrega,
de 60 dias para, até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do recebimento do empenho.

 Tal solicitação se jus�fica devido aos prazos para  logís�ca de produção/embarque/faturamento/ e
em especial  o transporte do veículo até o estado de Rondônia cujo o ponto de par�da é nossa unidade
fabril em São José dos Pinhais/PR.

Oportunamente, a RENAULT declara que, mesmo solicitando a referida ampliação, caso possa
par�cipar da disputa e tenha a sa�sfação de vencê-la, não medirá esforços no sen�do de entregar os carros
adjudicados no melhor prazo possível, tomando todas as providências necessárias após a emissão da ordem
de fornecimento para que a postergação previamente requerida aqui, não se efe�ve totalmente.

Ressalta-se que as alterações solicitadas deixarão de restringir a par�cipação de um maior número de
licitantes como a montadora Renault, e proporcionará maior economicidade à en�dade pública pois ampliará
a concorrência.
Sendo o que nos cabe solicitar para o momento.
Agradecemos e esperamos pelo deferimento.
Atenciosamente,  
 
 
Graziela Mar�ns
Vendas ao Governo

RENAULT DO BRASIL
Rua Fidêncio Ramos, 223 – Vila Olímpia
São Paulo - SP
T: +55 11 2184-1002
 

   
 

  
 

 
 
 

Confidential C
-- Disclaimer ------------------------------------ 
Ce message ainsi que les eventuelles pieces jointes constituent une correspondance privee et
confidentielle a l'attention exclusive du destinataire designe ci-dessus. Si vous n'etes pas le
destinataire du present message ou une personne susceptible de pouvoir le lui delivrer, il vous est
signifie que toute divulgation, distribution ou copie de cette transmission est strictement interdite.
Si vous avez recu ce message par erreur, nous vous remercions d'en informer l'expediteur par
telephone ou de lui retourner le present message, puis d'effacer immediatement ce message de
votre systeme.
*** This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the
individual or entity named above. If you are not the intended recipient or the agent responsible for
delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure,
distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this
communication in error, please notify the sender by phone or by replying this message, and then
delete this message from your system.

https://www.renault.com.br/
https://www.instagram.com/RenaultBrasil/
https://www.facebook.com/RenaultBrasil/
https://twitter.com/renaultbrasil/
https://www.youtube.com/user/RenaultBrasil/

