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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 081/2018 

PROCESSO N.º 2560/2017 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro do ano de 2018, às 16h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa AGILEMED, referente ao Pregão 
Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ELETROCARDIOGRAFOS.  
 

“A empresa Agile Med Importação e Exportação Ltda EPP. Inscrita no CNPJ nº 14.769.402/0001-60 vem por meio 
desse solicitar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO no que tange o prazo de entrega do Pregão Eletrônico nº 81/2018. 
No Anexo IV do edital, item 16 é solicitado o prazo de entrega para 10 (dez) dias úteis, conforme relacionado abaixo: 
..." 16. A ENTREGA DEVERÁ SER EFETUADA EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO MOMENTO DO 
RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EXPEDIDA PELA CONTRATANTE."... 
Trabalhamos com equipamentos de origem importada. E levando em consideração que os equipamentos a serem 
adquiridos por essa Instituição demanda uma complexidade maior em sua confecção, além da customização, logística 
e nacionalização dos equipamentos, o prazo estabelecido em edital é muito curto, somente o prazo de fabricação 
desses equipamentos (nessa quantidade) é de 30 (Trinta) dias. 
É possível essa Instituição considerar o prazo de entrega de 60 (sessenta) dias, após a Autorização de fornecimento? 
Ou se possível levando em consideração as quantidades elevadas. 
Mediante as razões expostas esse Órgão aceitará o pedido de prorrogação no prazo de entrega, mediante razões 
plausíveis e carta de fabricante, com entregas parciais quando assim se fizer necessário? 
Tendo em vista a ampla participação, o caráter competitivo do certame e a isonomia do processo licitatório.” 
 
Resposta enviada pela unidade solicitante:  

 

“No que tange ao prazo de entrega, não consideramos o montante de 07 equipamentos como quantidade elevada. 

Baseado no quantitativo de empresas especializadas nesta linha de equipamentos e pesquisa de mercado previamente 

realizada, consideramos o prazo aplicado ao edital como suficiente para atendimento.” 

 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 

 

Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 

 

 

 

 

Hicaro Leandro Alonso                                                       Fernando Jesus Alves de Campos 

  Pregoeiro                                                                                        Membro  


