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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

 

Ao setor de compras e Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Lambari/MG 

Ref: Pregão Presencial n°: 022/2018 

Objeto:  Registro de preços para futura e eventual aquisição de hidrômetros de 115mm, 

conforme as especificações do anexo VII – Termo de Referência 

 

Assunto: Prazo de entrega 

 

A empresa Leenia Metalurgia e Soluções Inteligentes LTDA-EPP, CNPJ: 

29.962.319/0001-80, com intuito de participar do certame PP  022/2018, aumentando 

assim a concorrência e obtenção de preços competitivos para essa licitação, solicita o 

seguinte esclarecimento:  

 

No edital, anexo I (item 4), expõe:  

 

Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega do objeto é de 

até 5 (cinco) dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente 

ao do recebimento da Autorização de Fornecimento expedida 

pelo SAAE. 

 

Desta forma, com objetivo de atender adequadamente todas as exigências do edital, 

pedimos que seja aumentando o prazo de entrega dos produtos para 15 dias, pois a 

nossa empresa fica localizada, no norte de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros. 

Sendo 838 Km de distância da nossa sede a esta autarquia, o que dificulta a entrega em 5 

dias úteis, conforme citação acima, pois somente o tempo da transportadora são 5 dias.  

 

Ao aumentar o tempo de entrega esta autarquia proporcionará que mais empresas 

participem do certame, atendendo os princípios que rege a licitação, segundo a Lei 

8666/93, em especial o da ampla competitividade e da isonomia, pois permitirá que tanto 
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as empresas próximas do município de Caeté, como as distantes tenham o mesmo direito 

de concorrer e até mesmo ganhar o pregão.  

 

Vale ressaltar que trabalhamos com produtos de ótima qualidade, além disso nossos 

preços são bem acessíveis, o que é uma vantagem para a autarquia.  

 

 

Contanto assim com a compreensão e atenção dessa respeitada autarquia, ficamos no 

aguardo dos esclarecimentos. 

 

Desde já, muito obrigada! 

 

 

Montes Claros, 04 de Outubro de 2018 

 

 

 
___________________________________________________ 

Leenia Metalurgia e Soluções Inteligentes LTDA  

CNPJ: 29.962.319/0001-80 

Lydiane Caldeira dos Santos 

Analista de Licitações  

 

 

 

 

 


