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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO II referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
PERGUNTA 01: - No item 13 do presente Edital, em relação ao prazo de entrega, é narrado: 
13. Prazo de entrega e vigência da contratação a) Fica estabelecido o prazo de execução de até 60 (sessenta) dias 
corridos para entrega do objeto contratual, sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data do recebimento da 
Ordem de Compra. Ante o exposto, comentamos: 
O fato é que, quando exigido um prazo de entrega de apenas 60 (sessenta) dias, maior é a possibilidade de, ao final 
do processo licitatório, ver-se frustrado o caráter competitivo da licitação, o que destoa dos princípios básicos 
fundamentais da Administração Pública, que trata-se da seleção da proposta mais vantajosa para o contrato e 
eficiência no processo licitatório, neste último caso, que dirige a Administração deter resultados positivos para o 
serviço público. 
Isto posto, se concedido prazo maior para entrega muitos outros licitantes, os quais podem utilizar de importação, 
poderiam ofertar seus produtos e participar do certame, assim, melhorando suas propostas de maneira a enriquecer o 
rol de ofertas e o certame per si. 
Neste sentido, importante salientar que há diversos produtos deste certame fabricados pela Merck em conformidade 
com rigorosas exigências de tramitação aduaneira específicas para produtos químicos, a demandar até a sua efetiva 
disponibilidade no país, prazo sabidamente superior ao de 60 (sessenta) dias, como é estipulado em Edital. 
Diante do disposto, gostaríamos de solicitar esclarecimento conforme segue: 
Há possibilidade desta Administração alterar em edital o prazo de entrega, conforme exposto? 
De 60 (sessenta) dias para 90 (noventa) dias, pois tratam-se de objetos com maior burocracia na efetivação de sua 
importação dado o fato de serem controlados, cabendo salientar que se faz necessário documentações específicas 
para o transcorrer da sua importação, o que vem a afetar significativamente o seu prazo de entrega, e ainda de 60 
(sessenta) dias para 120 (cento e vinte) dias quando tratar-se de produtos controlados pelo Ministério do Exército. 
 
RESPOSTA 01 : Não iremos prorrogar o prazo de entrega, manteremos o prazo de entrega de 60 dias, pois 
entendemos que este é suficiente para atendimento do solicitado., conforme ampla pesquisa de mercado 
realizada. 
 
PERGUNTA 02:  Além disso, no item anexo I do edital, em relação à validade dos objetos, é narrado:  
O Reagente deverá possuir validade mínima de 3 anos e deverá ser entregue com no mínimo 70% da sua data de 
validade.  
Ante o exposto, comentamos:  
Os produtos químicos importados, em sua maioria, possuem sua importação morosa e burocrática, sendo que para os 
licitantes que utilizam da importação para o fornecimento, a manutenção da exigência se torna insustentável.  
Agregando a este fato, sabe-se que apenas fabricante nacionais conseguiriam atender o prazo de 70%, sendo que 
para os objetos de ampla participação solicitam marcas importadas. Neste modo, para atendimento da exigência se 
fazia necessário a fabricação sob encomenda no momento do pedido de compra.  
Diante do disposto, gostaríamos de solicitar esclarecimento conforme segue:  
Há possibilidade desta Administração alterar em edital o prazo de validade mínima dos produtos? De 70% 
(setenta por cento) a partir data de fabricação para no mínimo de 1 (um) ano da sua vida útil restante no ato da 
entrega. 
 
RESPOSTA 02 : Não iremos alterar esta solicitação do prazo de validade, visto que existem reagentes que 
possuem uma validade de pelo menos 5 anos e se colocarmos um ano da validade estaremos adquirindo um 
produto quase no final de sua validade. 

 

Curitiba, 09 de março de 2020. 
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