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Amparo, 25 de Novembro de 2019. 
 

ESCLARECIMENTOS 
 
 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 33/2019. 
 

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE 

UNIFORMES E CORRELACIONADOS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO 

ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, 

CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 
 
 

Srs. Licitantes: 
 

Em cumprimento aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 22 de Novembro de 2019, 
respectivamente às 11h27m e 12h42m, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos 
prestar as seguintes informações: 

 
Questionamento 01: “…o edital informa que as amostras devem ser entregues pelo vencedor 
em até 72 horas do  fim da sessão. Este prazo poderá ser prorrogado?…” 

 

 
Resposta 01: Esclarecemos que, por meio de reanalise quanto ao prazo voltado à 
apresentação das amostras, visando manter a coerência, razoabilidade e eventual ampliação 
no interesse e disputa entre os fornecedores, esta administração decide por bem, alterar o 
prazo para sua apresentação de 72 (setenta e duas) horas uteis para 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data subsequente ao da realização da sessão pública do pregão, o qual será 
reaberto em momento oportuno. 
 
Questionamento 02: “…com o intuito de participar do Pregão Presencial nº 33/2019 (registro de 
preço par aquisição futura de uniformes saae), gostaria de saber se o prazo para entrega dos 
produtos poderá ser prorrogada. consta no edital que o prazo é de 15 dias corridos da o.c. 
desde já grata pelo esclarecimento…” 

 

 
Resposta 02: Esclarecemos que, por decisão desta administração, e por questões 
operacionais, será mantido o prazo exposto em Edital, ou seja, entregas deverão ser 
efetuadas pela(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preços, impreterivelmente em 
até 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento do pedido emitido pela Gerencia de 
Suprimentos deste orgão. 
 

 

Sem mais, 
 

(assinado no original) 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO 
 Pregoeiro 
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