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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA LASER OU LED MONOCROMÁTICO, COM PROVIMENTO DE 
TONNER, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS 
(EXCETO PAPEL), NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2022, às 16h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa COLORSISTHEM DO 
BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA referente à licitação em epígrafe. 

 
 

QUESTIONAMENTO: 
Prazo de entrega/execução dos serviços: 
“É fato comum, de amplo conhecimento do mercado mundial, que a indústria de equipamentos (multifuncionais e impressoras) está com a produção 
limitada decorrente do desabastecimento de insumos e componentes, devido ao cenário da pandemia. Com isso, a fabricação de equipamentos tem 
sofrido fortes impactos, elevando o prazo de entrega de muitos fabricantes em até 90 (noventa) dias. 
A informação das dificuldades de fornecimento por parte dos fabricantes é de domínio público e pode ser conferida nos principais portais de notícias ou 
até mesmo junto ao fabricante. Além dos impactos nas indústrias, outro fator de atraso ocorre nos transportes marítimos e aéreos (redução da frota) 
impactando diretamente nos processos de importação que por sua vez estão com prazos maiores. 
Cientes de que esta condição afeta o fornecimento em toda a indústria solicitamos esclarecer:  
Quanto ao prazo de entrega/execução dos serviços estipulado no edital, entendemos que diante deste cenário caótico, será aceito documento com 
embasamento solicitando prorrogação do prazo entrega/execução dos serviços. Está correto nosso entendimento?  
Após a publicação no Diário Oficial, qual prazo de envio do contrato para assinatura, bem como da Ordem de Serviço para entrega e instalação dos 
equipamentos (implantação dos serviços)? 
 

 

 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 
“Em resposta ao questionamento da empresa COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA, informamos que as 
instalações ocorrerão de forma gradativa conforme cronograma da Secretaria de Saúde, sendo o prazo estipulado em edital condizente com os prazos 
de entrega das principais empresas, bem como condizente com o atual quadro pandêmico. As solicitações de prorrogação que porventura sejam 
realizadas serão analisadas pontualmente pela gestão que verificará a viabilidade de concessão ou não de prazo.” 
 
 
 

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