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Jundiaí, 10 de Março de 2.022 

 

 

 

 

AO SAAE LAMBARI 

Prezados Senhores, 

 

 

 

A Empresa Hexis Científica Ltda., pessoa jurídica de direito 

privado estabelecida na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, na Avenida Antonieta 

Piva Barranqueiros, nº 385, Distrito Industrial, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas sob nº 53.246.010/0001-10, vem, muito respeitosamente, à presença 

de Vossa Senhoria, em atenção ao PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 solicitar o 

esclarecimento pelas razões abaixo aduzidas; 

 

“Tendo em vista que os itens são de procedência importada, os mesmos serão 

aceitos no prazo de entrega de aproximadamente 90 dias para 

reagentes/consumíveis e 120 dias para equipamentos? Podendo este se antecipar. 

Ou será aceito prorrogação do prazo? 

 

 

Motivo: 

 

A crise de abastecimento de suprimentos que afeta a 

indústria de um modo geral em virtude dos efeitos 

deletérios causados pela pandemia de Covid-19. 
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1. O mercado em geral vem reportando falta de suprimentos 

necessários para a conclusão do processo de fabricação, sobretudo itens de plástico e 

resina. 

 

 

2. A escassez de matéria prima como uma das 

consequências da pandemia tem sido iterativamente noticiada nos meios de 

comunicação, conforme se depreende, de modo exemplificativo, pelas seguintes 

notícias1: 

 

 

 

 
1 https://dcomercio.com.br/categoria/economia/falta-de-materia-prima-pode-ser-problema-na-retomada-

da-economia; https://www.cnnbrasil.com.br/business/industrias-alertam-falta-de-insumos-para-a-

producao-o-maior-em-20-anos/  

https://dcomercio.com.br/categoria/economia/falta-de-materia-prima-pode-ser-problema-na-retomada-da-economia
https://dcomercio.com.br/categoria/economia/falta-de-materia-prima-pode-ser-problema-na-retomada-da-economia
https://www.cnnbrasil.com.br/business/industrias-alertam-falta-de-insumos-para-a-producao-o-maior-em-20-anos/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/industrias-alertam-falta-de-insumos-para-a-producao-o-maior-em-20-anos/
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3. Veja-se que a imprensa noticia a falta de insumos como 

situação recorde nos últimos 20 anos e que um dos setores mais impactados é 

justamente a indústria química. 
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Considerando que o sistema nos indica uma média de atrasos e 

que as informações de monitoramento estão sempre se 

atualizando até a entrega dos itens na nossa unidade de 

distribuição, os itens poderão ser entregues antes do prazo 

informado. 

 

No aguardo de um breve retorno. 

 

 

 

 

HEXIS CIENTÍFICA LTDA. 

 


