
 

  

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento  

Ref.: Processo Administrativo nº 116/2021 – Pregão Eletrônico nº 037/2021. 

OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Conjunto de Moveis Escolar e 
Mesa de Cadeirante Escolar para atender as demandas da Sec. Mun. de Educação. 
 
A empresa Norte Comércio Engenharia e Locações LTDA,. 

Encaminhamos a esta Comissão Permanente de Licitação/CPL, nossa Proposta documental de 
Preços, referente à licitação em epígrafe, objetivando aquisição de Conjunto de Moveis Escolar e 
Mesa de Cadeirante Escolar para atender as demandas da Sec. Mun. de Educação. 

 
 

Prezados Senhores, 
 
 
A Norte Comércio Engenharia e Locações LTDA, estabelecida na Rua Comandante Adão nº 
3749 Bairro Independente II, CEP: 68372-500 Altamira-PA, inscrita no CNPJ sob n° 
33.079.970/0001-83 e Inscrição Estadual 15.637.366-1, email: kfdobrasil01@gmail.com,agencia 
bancária: 0818 conta corrente: 43242-7 Banco Sicredi, representado pela Sra. Ana Heleen Castro 
Souza, solteira, brasileira, portadora do CPF: 005.910.792-83 e RG: 6275944-PC/PA, residente e 
domiciliada na Rua Passagem II, Nº4576, Bairro Ibiza, CEP: 68376-715 Altamira-PA, vem, através 
deste ofício, solicitar a prorrogação do prazo de entrega das amostras do PE 37/2021. 
 
Com referência aos itens 05 e 11, em que foi realizada a solicitação do pedido de amostras no dia 
03/11/2021, solicitamos a dilatação do nosso prazo de entrega em mais 5 dias úteis, até o dia 
25/11/2021. 
 
Dos Fatos: 
 
 
Informamos que ontem, logo após a solicitação do envio de amostras, entramos em contato com 
nossos fornecedores – Movesco, a fim de solicitar o envio das amostras, já que não trabalhamos 
com estoque físico. 
 
De pronto nossa solicitação foi atendida, pela empresa estão enviando a amostra para nosso 

escritório, Altamira-PA. Mas, por conta de toda a situação da atual da nossa região em relação a 

logística. A empresa MOVESCO - IND. COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 

93.234.789/0001-26 INSCR.EST.: 072/0091128 -BR 386 KM 341,5 No 5876 - Cx.Postal 1062 - 

Lajeado/RS CEP 95905-500, sendo impraticável a Lead time, ou seja, o período para conduzir 

mailto:kfdobrasil01@gmail.com
mailto:kfdobrasil01@gmail.com


 

  

todo o ciclo de produção, desde o pedido até a entrega efetiva, em 10 dias. Sendo que estamos 

a 3720 KM de distância.  

Documento solicitação e liberação das amostras. 

 

 
 
Por isso, e em virtude do difícil acesso e da distância.  
Ademais, fizemos a solicitação do envio direto a fim de encurtar o prazo de entrega. Mas, por 

políticas comerciais, ambas fábricas não entregam em endereço divergente do cadastro quando 

não há o pedido mínimo estipulado por eles. Sabemos da importância de cumprir os prazos 

editalicios. Ressaltamos que a mercadoria já está em transito, mas infelizmente estamos lidando 

com prazos inesperados. Lamentamos o transtorno ocorrido, reafirmamos que a Empresa não 

está agindo de má-fé ou com morosidade, mas infelizmente estamos lidando com uma situação 

nova a todos nós e nos adaptando aos novos prazos de entrega no Brasil. 

Sendo assim, contamos com a compreensão deste órgão e tão cedo tenhamos as amostras 
iremos despachar ao endereço estipulado. 

 
“A Lei de Licitações, em seu art. 57, prevê as hipóteses de prorrogação de prazo, 
tendo, dentre elas, o fato ou ato de terceiro, ou seja, ações voluntárias ou involuntárias 
causadas por um sujeito estranho a contratação.” 
 
§ 2o do referido artigo aduz que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 



 

  

escrito. 
 
[i] RMS 22447 / RS, relator Ministro LUIZ FUX, Julgamento: 18/12/2008, Publicação: 
DJe 18/02/2009 

 
 
Certos de contar com vossa compreensão, desde já agradecemos e ficamos no aguardo da 
aprovação. 
 

 
 

 Por ser verdade assina o presente.                                                 

                                                                                         Altamira-PA, 17 de novembro de 2021. 

 

                          ________________________________________________________ 

Norte Comércio, Engenharia e Locações LTDA. 
CNPJ: 33.079.970/0001-83 
Ana Heleen Castro Souza 

Representante Legal 
CPF: 005.910.792-83 

RG: 6275944 
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