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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 
CARLOS 
 
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano de 2022, às 08h40, 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 ROMAZE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP referente à licitação em epígrafe. 

 
 
 

QUESTIONAMENTOS: 
 
A empresa Romaze Industria e Comercio de Computadores Ltda. – EPP, CNPJ 07.315.550/0001-49, situada a Rua Manaus - 2539, na cidade de 
Cascavel, Paraná, tem interesse em participar da pregão eletrônico 070/2022, que acontece no dia 30/08/2022, para tanto estamos em dúvida no que se 
refere:  
Consta no Edital, referente ao prazo de entrega, o seguinte:  
"7.2 A entrega deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias úteis, contados do momento do recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela 
Contratante. "  
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. Em função do 
atual cenário mundial da escassez de insumos para a produção, levando em conta a logística de fornecimento, por se tratar de uma licitação de âmbito 
nacional e ainda, seguindo o que preconiza o artigo art. 15 da Lei de Licitações 8666, em seu inciso III, estabelece que as compras, sempre que possível, 
deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado...  
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. 
 
 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 
 
Entendemos que caso necessário e justificado, poderá ser solicitado prorrogação no prazo de entrega. Desde que devidamente justificado e dentro de 
prazo razoável, não exageradamente equidistante do prazo de 10 dias úteis. 
 
 
 

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