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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Pregão Eletrônico 025/2022 

Solicitante: Maccafer Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda., CNPJ 18.672.510/0001-70 

 

Trata o presente de resposta ao pedido de esclarecimento solicitado, presume-se, pela 

empresa Maccafer Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 

18.672.510/0001-70, ao Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 006/2022, que tem por objeto a 

escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos em ferro 

fundido, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, nos 

termos apresentados. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

Nos termos do item 24.5 do Edital, os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser 

feitos até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública através dos e-mails 

compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela empresa 

Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda., no dia 11/03/2022, as 07:58 horas, encaminhado ao 

Pregoeiro. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante ao 

edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar. 

 

2. DA SOLICITAÇÃO 

Em síntese, o peticionante questiona sobre a possibilidade da alteração do prazo de entrega 

dos itens 09 a 17 de 30 (trinta) dias para 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

3. DA ANÁLISE 

Dada a tempestividade da impugnação, este Pregoeiro, analisando as razões apresentadas 

pela peticionante, passa ao mérito. 

 O prazo de entrega foi estabelecido dentro daquilo que fora analisado durante a fase interna 

do processo, tendo por fundamento as cotações de preços anexadas aos autos. Desta forma, esta 

Administração considera o prazo estipulado em edital suficiente para a entrega do material e o que 

melhor atende aos anseios da administração pública que visa sempre o interesse público em seus atos. 
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Caso a futura vencedora necessite de um período maior para realização da entrega do material, 

esta deverá solicitar, justificadamente e em tempo hábil, à administração desta Autarquia a prorrogação 

do prazo de entrega, o que será analisado caso a caso, podendo ser deferido ou não. 

 Sendo assim, será mantido o prazo previsto em Edital. 

 

Lambari, 01 de agosto de 2022. 

 

 

__________________________ 

Adalberto Luiz da Silva 

Pregoeiro 
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