E S C L A R E C I M E N T O Nº 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 8.321/2017
Pregão Eletrônico nº 78/2017
OBJETO

-

Aquisição de veículos tipo camionetas de pequeno porte, Marca
Volkswagen – modelo Saveiro 1.6, de cabine simples, motor
flexpower, pelo tipo menor preço global.

Informamos ao interessado, em resposta à solicitação de Esclarecimento formulada pela
Abrão Reze Comércio de Veículos Ltda. ao Pregão Eletrônico nº 78/2017, o que segue:
Abrão Reze Comércio de Veículos Ltda.:
PERGUNTA:

A pedido da Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Automotores Ltda., interessada em
participar do Pregão Eletrônico vem solicitar o seguinte esclarecimento:
Em análise ao edital sobre o prazo de entrega dos veículos licitados, está determinado
que o prazo para entrega é de 60 (sessenta) dias corridos, após o recebimento do pedido
de compra.
Com o intuito de ofertar preço para participação na licitação, oferecendo veículos que
apresentam excelente relação-custo beneficio e qualidade, além de atender plenamente ao
que se destinam para essa licitação, solicitamos a extensão do prazo de entrega para 90
(noventa) dias corridos, após o recebimento do pedido de compra
Tal solicitação se justifica devido à logística de produção/ embarque/ faturamento/
transporte do veiculo da fábrica até o local de entrega.
O transit time médio do veículo ( Saveiro ) para as diversas regiões do Brasil é de 15
dias. Soma-se ao tempo informado de transporte, o prazo médio de produção do veículo
que trabalham sob demanda, conforme recebimento de empenho ou autorização de
fornecimento, atingindo-se prazo médio de 60 dias. Por fim, antes da entrega do produto,
para o perfeito atendimento às necessidades da Administração Pública, é realizada revisão
de entrega do veículo com prazo médio estimado em 10 dias.
Oportunamente, a licitante declara que mesmo solicitando ampliação, caso sagre-se
vencedora do certame, não medirá esforços no sentido de entregar os carros adjudicados
no menor prazo possível, tomando todas as providências necessárias após a emissão do
pedido de compra para que a postergação previamente requerida aqui, não se efetive
totalmente.
Ressalta-se que a alteração solicitada garantirão maior segurança ao fornecimento do
ponto de vista dos fornecedores interessados, viabilizando-se, a ampliação do número de

participantes na disputa, concedendo-lhe maior competitividade para a obtenção da
proposta mais vantajosa.

RESPOSTA: Após análise deste esclarecimento, o Diretoria responsável pela solicitação
do serviço resolve manter o prazo de 60 dias, tendo em vista a urgência da Autarquia e a
razoabilidade do prazo, considerando que em consulta ao mercado, a média do prazo para
entrega é de 45 dias.

Sorocaba, 03 de Outubro de 2017.
Karen Vanessa de Medeiros Cruz
Pregoeira

