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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019 

PROCESSO Nº 29350/2018 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 11h00, 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 
ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.593.690/0001-56, referente 
ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. 

 
DA SÍNTESE DO QUESTIONAMENTO DO LICITANTE: 
 
Quanto ao prazo de entrega de 7 (sete) dias após o recebimento da Ordem de Entrega para o item lixeirinha em TNT que requer 
confecção, essa exigência restringe a participação de vários licitantes, pois não terão prazo para a personalização, confecção e 
para o frete. 
Essas peças serão confeccionadas exclusivamente para a PREFEITURA DE SÃO CARLOS, isso quer dizer que esse produto 
não se encontra estocado em nenhuma empresa e, portanto, é necessário um tempo para personalização, confecção e frete. 
Desta forma, é impossível uma empresa conseguir personalizar, confeccionar e transportar essas lixeirinhas num prazo de 7 
(sete) dias.  
Assim, no edital há que constar um prazo muito superior ao estipulado, devendo ser o de entrega de pelo menos 30 dias para que 
fique um prazo acessível para todas as empresas 

 
RESPOSTAS DE ACORDO COM A UNIDADE INTERESSADA – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
DE TRÂNSITO: 
 

Considerando a pertinência das considerações a questão de prazos será revista e definida conforme segue: 
 
Realizar a entrega à medida que forem solicitados mediante ordem de entrega/requisição, no prazo máximo de 
estabelecido a seguir e de acordo com as necessidades do CONTRATANTE; 
Lote 01 - Item 1 e 2: 07 dias 
Lote 02 - Item 1 e 2: 07 dias; Item 03 e 04: 20 dias 
Lote 03 - Item 1 e 2: 07 dias 
Lote 04 - Item 1: 40 dias. 
 

 
Diante da necessidade de alteração do termo de referências, esta disputa foi suspensa, e novo edital será 

publicado nos termos e formas legais. Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão 
disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público. 
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