
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Seção de Licitações 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 044/2019 

PROCESSO N.º 2819/2019 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de junho do ano de 2019, às 13h00, 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 este Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações pela empresa 
TECZAP, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.   
 
“1)      Conforme edital , entendemos que não é necessário o envio da proposta no campo "anexar proposta", 
anteriormente à abertura do pregão. Nosso entendimento está correto?  
 
R: SIM 
  
2) PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 "A entrega do objeto solicitado será em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato,.." 
Neste sentido, ressaltamos que os equipamentos licitados não são produtos "padrão de mercado" que seriam encontrados 
previamente disponíveis nos estoques dos fabricantes; pelo contrário, trata-se de equipamentos específicos, fabricados 
conforme demanda e especificação do cliente. O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria 
prima, planejamento da produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle de qualidade, faturamento 
e transporte, cujos prazos somados resultam, em média, em 45 (quarenta e cinco) dias desde o recebimento do pedido 
até a entrega ao cliente, prazo este incompatível com o prazo máximo de entrega estabelecido em Edital. Se o fornecedor 
possuísse todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do pedido seria possível realizar a entrega dos 
equipamentos em 20 (vinte) dias contados, contudo, diante disto, se torna totalmente inviável e arriscado para o 
fornecedor manter insumos em estoque. Por todo o exposto, e para garantir a economicidade do certame, permitindo a 
participação de um maior número de fornecedores, solicitamos que o prazo máximo de entrega seja confirmado e 
estabelecido em 30 (trinta) dias. 
 
Não será alterado o prazo, pois entende-se que é um produto comum que não exige um prazo tão longo. 
 

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

para conhecimento público. 

 

 

 

Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 

 

 

 

 

 

  Hicaro Alonso                                                  Fernando J. A. de Campos 

      Pregoeiro                                                                        Membro 


