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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 08h10, 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 ZAFALON 
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 
08.091.417/0001-19, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE E 
TERMODESINFECTORA PARA USO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO. 
 

Da síntese do questionamento do licitante: 
 Impugnamos este edital em relação ao prazo de entrega que estava 30 dias. Na abertura que seria dia 22/10, 
vocês mudaram o prazo de entrega para 60 dias, porém com o edital readequado novamente para 29/10, o prazo de 
entrega voltou para 30 dias. Não entendemos o motivo. Poderia nos informar por gentileza? Este prazo de 30 dias é 
inviável. 

 
 
Das respostas da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde: 

 Prezados, o fornecedor vencedor do certame terá o prazo inicial de 30 úteis para a entrega, sendo o produto 
importado ele poderá fazer a entrega em até 90 dias. Além disso há previsão no termo de referência na qual o hospital 
poderá aguardar até 180 dias para enviar a ordem de entrega após a emissão do empenho para enviar a ordem.  
 Além do mais caso o fornecedor comprove atrasos na importação/fabricação do equipamento o mesmo poderá 
solicitar dilação do prazo de entrega sem mais problemas. 
 

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

para conhecimento público. 
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