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Teofilândia

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO Nº 002
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
Nos foi apresentado um pedido de esclarecimento referente ao prazo de entrega dos
produtos conforme consta do anexo.

DO PEDIDO:
LICITAÇÃO Nº 828017 - MUNICIPIO DE TEOFILANDIA (BA) = 17.08 - 9:00HS.
Olá
Caso sejamos arrematantes do pregão em questão, quando do recebimento da
AF será possível solicitar prorrogação no prazo de entrega ao órgão
requisitante?
Estamos lotados em Curitiba e o edital pede (5 dias) . Muito exíguo.
Ainda há um agravante de cunho mundial. Com a pandemia as indústrias estão
com dificuldade de importação de matéria prima, parcela bastante reduzida de
funcionários e o tempo de fabricação e expedição estão bem demorados.
No aguardo.

DA RESPOSTA:
O referido questionamento foi apresentado a secretaria solicitante, a qual informou que a
aquisição dos itens é para uso imediato, aja visto a necessidade de estrutura as unidades de saúde
que irão ampliar o atendimento à população, todavia a mesma informou que analisará cada caso
conforme a justificativa apresentada, cabendo a prorrogação do referido prazo por igual período.
Ficam os licitantes participantes do presente certame devidamente comunicado conforme
publicação no DOM e na Aba “Listar Documentos” no sistema www.licitacoes-e.com.br.
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