Esclarecimentos

Pergunta: ITENS Nº 11, 15 E 16: Os materiais podem ser fornecidos em
estampas infantis unissex? Informo que na linha infantil a maioria dos
produtos são estampados, não sendo possível cotar todos em cores
lisas.
Resposta: Os produtos dos itens 11,15 e 16 podem conter estampas
unissex desde que a cor predominante seja a descrita no edital.
Pergunta: Solicitamos que seja revisto o prazo de entrega, haja vista que
o prazo descrito em edital (prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis) fica
inviável o cumprimento, pois dependemos de transportadora o para o
envio do material.
Resposta: Quanto ao prazo de entrega favor considerar o Item 2 do Termo
de Referência e Cláusula Décima Primeira - da Execução/Entrega (Minuta
do contrato):
"Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal
de Assistência Social, localizado à Av. Tanus Saliba – nº465 - Centro, no
horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas, no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis após a emissão da autorização de fornecimento emitida
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, sob as penas da Lei
8.666/93
e
posteriores
alterações;"
Pergunta: o pregão em tese, trata-se de “Contrato de até a data de
31.12.2020 a contar da data de assinatura do contrato/ou da Ordem de
início dos serviços, podendo ser prorrogado caso haja interesse das
partes, na forma do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações”
do qual a Prefeitura não possui a obrigação em adquirir os itens dentro
desse prazo, somente mediante necessidade e disponibilidade de compra
dos mesmos. Portanto, não temos como manter os itens em estoque por
não existir a segurança e garantia de compra e, sendo itens que
demandam suas características próprias, cada órgão tem as suas
peculiaridades, detalhes e exigências. O que torna o prazo de entrega de
5 dias úteis inviável ao objeto dessa licitação.
Resposta: Com relação a data de vigência do contrato existe demanda
para que a prefeitura cumpra o contrato até sua data final.

