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À 
K.C.R.S  COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP  
 
A empresa MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA – LÍDER BALANÇAS, estabelecida na Av. Jorge Mellen 
Rezek, nº 3.411, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 
46.686.119/0001-60 e Inscrição Estadual n.º 177.139.644.117, vem por meio desta, requerer a 
prorrogação do prazo do vosso material solicitado no pedido N° 188443 referente a 01 unidade de 
BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LIDER, MODELO P200C, CAP 200 kg DIV 50g, tendo em vista ue 
não trabalhamos com esse produto em estoque, somente mediante encomenda e  Considerando que, 
meados de dezembro de 2019, foi deflagrada o epidemia da doença corona vírus na cidade chinesa e 
alastrando por vários países inclusive brasil, e considerando que grande parte dos componentes /matéria 

prima dos produtos fabricados (balanças e etc) são importados da china/EUA e alguns também adquiridos 

no comercio interno, e QUE, em decorrência da epidemia (corona vírus) que se alastra em ritmo acelerado 

no MUNDO desde o mês de dezembro de 2019, as exportações para o brasil foram amplamente 

comprometida e as remessas  extremamente atrasadas posto que muitos fornecedores não estão em 

funcionamento normal ou retomaram mas estão atolados de pedidos e com prazo de entrega extenso + prazo 

de importação/liberação comprometida em razão do isolamento/distanciamento social recomendado e 

determinado pelos governos, e com isso  ficamos de mãos atadas diante da situação gravíssima, inesperada e 

imprevisível e que vem causando inúmeros prejuízos para a nossa empresa.  

 

Ainda no mercado interno (BRASIL) também estamos encontrando muita dificuldade em adquirir matéria 

prima, ora porque a empresa fornecedora encontra fechada (isolamento determinado pelo governo do estado 

de SÃO PAULO e também em outros estados), ora não possuem estoque em razão dos mesmos problemas 

relacionados acima. Enfim, a situação é bastante caótica, critica e desesperadora mas estamos buscando 

inúmeras alternativas para melhor atender nossos clientes. 

  
Tanto que já é estampa de matérias de grandes jornais como Estadão e Folha de São Paulo conforme os 

links abaixo: 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-se-torna-dor-de-cabeca-para-empresarios-

brasileiros,70003187519 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/coronavirus-trava-novos-negocios-entre-brasil-e-china.shtml 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/provincia-chinesa-registra-mais-94-mortes-por-causa-do-

novo-coronavirus.ghtml  

https://exame.abril.com.br/brasil/coronavirus-doria-amplia-quarentena-em-sao-paulo-por-mais-15-dias/ 

https://exame.abril.com.br/brasil/cresce-a-insatisfacao-com-a-economia-do-brasil-em-meio-ao-coronavirus/  

 
Desta forma, informamos e solicitamos prorrogação no prazo de entrega contratual do fornecedor para o 
cliente, sendo assim a data prevista para a entrega o dia 05 de outubro de 2020. 
 
Desde já agradecemos vossa compreensão. 
 
Araçatuba, 17 de setembro de 2020. 
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MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA. 
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