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* FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO*

À Comissão Permanente de Licitação,
Prezada Pregoeira, TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA
A empresa ZERAPH COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n. 18.903.003/0001-09, com sede na Rua Felisberto Soares,
n. 89, Loja 02, Bairro: Centro , na cidade de Canela/ RS interessada em participar do Pregão
em epígrafe, cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de kits de fardamento
escolar, visando uniformizar os alunos da rede municipal de ensino de Parnamirim, conforme
as especificações discriminadas no anexo I deste edital, vem apresentar o seguinte
QUESTIONAMENTO:
De acordo com edital: ITEM 9 – PROPOSTA ESCRITA E RECEBIMENTO
9.1 - “ ... com o posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo
máximo de (03) três dias úteis, contados a partir do 1 dia útil dia útil subsequente à data da
realização do Pregão ou da data da convocação ...”
Gostaríamos de esclarecer se o prazo máximo 03 (três) dias úteis é para o envio/postagem
(encaminhamento) da documentação original (que pode ser comprovado pelo código de
rastreamento dos correios com a data da postagem) OU se é necessário que a documentação
original seja entregue (chegue) em Parnamirim - no prazo máximo de 03 (três) dias úteis?
Esse esclarecimento é de extrema relevância, no presente momento, para a avaliação de
possibilidade ou não da empresa participar do Pregão. Tendo em vista a gravidade
da pandemia do Coronavírus (#Covid19) que assola nosso Brasil, os prazos dos correios para
entrega estão todos dilatados e a situação de vôos também está complicada ( poucos vôos
diários) para diversas localizações. Portanto é quase impossível que os documentos enviados
por uma empresa localizada no Rio Grande do Sul chegue em Parnamirim em um prazo tão
exíguo de 03 dias úteis.

FICO NO AGUARDO DO ESCLARECIMENTO
ATENCIOSAMENTE,
JORGE KLEIN
Proprietário da Zeraph Calçados
CPL SEARH <cplsearh2019@gmail.com>
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Para: ZERAPH CALÇADOS <zeraph.calcados@gmail.com>
Sr. Jorge Klein, bom dia!
Esclarecemos que o prazo máximo de 03 (três) dias úteis é para o envio/postagem da documentação original, que
deverá ser comprovada pelo código de rastreamento dos correios com a data da postagem.
Ressaltamos que no novo edital, publicado no site: www.licitacoes-e.com.br ou no Portal da Transparência do
município de Parnamirim/RN, o pregoeiro é o servidor Einstein Alberto P. Maniçoba.

Atenciosamente,

Einstein Pedrosa
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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