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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 4.382/2020   

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

TERMO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

------------------------------------------------ 

 

A Secretária Municipal de Administração, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 6º, do 

Decreto Municipal nº. 3.089, de 07 de dezembro de 2.005, com base nas informações da Secretaria de 

Saúde, ESCLARECE, quanto segue, de acordo com os pedidos de esclarecimentos.  

 

Pergunta:  

1) O prazo de entrega previsto no Edital se mostra extremamente limitador à ampla participação do maior 

número de concorrentes (característica que sempre beneficia o erário público gerando menores preços 

finais). No edital é solicitado: " 4.2. O prazo de entrega dos produtos vencedores, materiais permanentes 

serão até 30 (trinta) dias a contar da ordem de recebimento, pela contratada, da Autorização de 

Fornecimento expedida." Ocorre que em virtude da pandemia de COVID-19 que estamos vivenciando, as 

grandes fabricantes de equipamentos importados tem sido diretamente afetadas, impactando assim em 

sua capacidade de produção (escassez de matéria-prima, por exemplo), bem com dificuldades 

relacionadas a procedimentos logísticos. Diante deste fato, vimos respeitosamente através da presente 

solicitar extensão do prazo de entrega do referido edital para até 120 dias, após recebimento da nota de 

empenho, pelo motivos alencados acima. Importante ressaltar que a extensão no prazo de entrega dos 

equipamentos beneficiará esta r. Administração, considerando que certamente outras grandes empresas 

que comercializam equipamentos importados também poderão participar da licitação, possibiltando 

então maior número propostas no certame, assim restando resguardados os princípios da economicidade 

e competitividade. 

Resposta: O prazo de entrega, dos mobiliários de até 30 (trinta) dias e os equipamentos hospitalares de até 

60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias devidamente justificado a contar da 

ordem de recebimento, pela contratada, da Autorização de Fornecimento expedida. 

 

Estância Turística de Tremembé, 09 de outubro de 2.020. 

 

KARINE COSTA DA SILVA 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 


