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Anexos
Pedido de esclarecimento (Merck) 19771351.pdf (98.5 kB)

Prezado cliente, bom dia. 

Segue anexo pedido de esclarecimento para avaliação. 

Atenciosamente, 

Amanda Gomes Fossaluza de Souza 

Analista de Atendimento ao Cliente Pleno | Customer Excellence 
Research & Applied | Life Science 
Alameda Xingu, 350 – 7° andar | Barueri, SP 06455-030 | Brazil | Phone: +55 11 2170-8484 
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 
À 
Comissão de Licitação 

 

A empresa Merck S.A., doravante denominada Merck, inscrita no CNPJ sob nº 33.069.212/0008-50, vem por 
meio desta solicitar esclarecimento, conforme segue: 

 

No presente edital é exigida a entrega no prazo de 5 dias, no entanto, o processo licitatório em que contém 

objetos comercializados, também, por fabricantes estrangeiros, licitantes estes que utilizam da importação para fornecer 

os seus materiais, ou seja, para esta categoria de licitantes infelizmente não seria possível cumprir o prazo de entrega 

exigido. 

Diante do exposto, questionamento se haveria a possibilidade desta Administração alterar o prazo de entrega 

previsto no edital para 90 dias ou até mesmo flexibilizar o prazo de entrega para àqueles licitantes que utilizam da 

importação para fornecer os seus produtos. Na ocasião, o licitante enviará carta de dilatação do prazo de entrega caso 

identifique que não cumprirá o prazo no momento que receber a autorização de fornecimento. 

 

 

Pedimos deferimento e flexibilização, assim enriquecendo o rol de ofertas e o certame per si com um maior 

número de licitantes. 

 

Nesses termos, pedimos deferimento. 

 

 
 

Customer Excellence 
Research & Applied | Life Science 



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

À Coordenação de Almoxarifado

Encaminhamos o Pedido de Esclarecimento  24372792, da empresa MERCK, sobre o PE 022/2021, cujo o
objeto é a aquisição de materiais químicos, tais como: Reagentes Analíticos e Matérias Primas para
ressuprimento a demanda da Instituição no período de 12 (doze meses), conforme especificações contidas no
Termo de Referência.

Após, a manifestação do setor, deverá o processo retornar a esta Gerência de Licitações, para o devido
prosseguimento.

Niterói, 04 de novembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Thamiris Guimarães Viana Eckhardt, Supervisora, em
04/11/2021, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 24372814
e o código CRC 4F0B8C91.

Referência: Processo nº SEI-080005/000837/2021 SEI nº 24372814

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6


Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Diretoria Presidência

 
Para:Gerência de Licitação

Autorizado pela Diretora Industrial ,conforme orientação ,ampliar para 90 dias o prazo para
entrega dos produtos comprovadamente 

importados .
 
Atenciosamente,
Ivonete Bastos
Coordenação de Almoxarifados

 
Niterói, 04 de novembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Ivonete Gonçalves da Cunha Bastos de Souza, Técnico de
Contabilidade, em 04/11/2021, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos
art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 24380346
e o código CRC 132CAF77.

Referência: Processo nº SEI-080005/000837/2021 SEI nº 24380346

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

