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“COMUNICADO N.º 188/2021” 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021, de 19 de agosto de 2021, levado a efeito através 

do Processo Licitatório n.º 061/2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura 

“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA”, para a Secretaria Municipal de 

Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o 

recebimento de questionamento ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela 

sociedade empresária MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA., nos seguintes 

termos: “No edital menciona o prazo de entrega de 05 dias úteis. Portanto, questiono: Somos 

uma empresa situada no estado do Rio Grande do Sul (RS), e o prazo estipulado em edital seria 

"apertado". Também dependemos de transportadoras e as mesmas atendem vosso Estado em 

um prazo médio de 15 dias, e mesmo que hoje trabalhamos com um vasto estoque, porém, 

como todos sabem, em decorrência da pandemia, os prazos dos fornecedores estão maiores.. 

Por estes motivos, questionamos: existe flexibilidade no prazo de entrega? Ou melhor, é possível 

alterar este prazo de entrega??? Alterando o prazo seria viável tanto para vocês, que terão maior 

concorrência, quanto para nós fornecedores... Solicito que revejam se há possibilidade de 

flexibilizar o prazo?!”  

RESPOSTA: O Diretor do Departamento de Saúde informa que a primeira entrega será 

mantida em razão da necessidade e urgência e as demais podem ser com prazos maiores. 

 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 09 de setembro de 2021. 

 

 

 
TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO 

PREGOEIRA MUNICIPAL 
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ANEXO I 

TERMO DE RECEBIMENTO DE COMUNICADO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 061/2021 

 

REGISTRO DE PREÇOS para a “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA”. 
 

 

Razão Social: _______________________________________________________ 

C.N.P.J. n.º _____________________________ I.E. _________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________________________________________ 

Cidade: ___________________________ Estado: __________________________ 

Telefone: _______________________________ CEP: _______________________ 

Contato: ________________ E-mail: _____________________________________ 
 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do R.G. 

n.º _______________________________, representante da empresa supracitada, declaro 

ter recebido, da Prefeitura Municipal de Matão, nesta data, a cópia do “COMUNICADO N.º 

188/2021” e do ANEXO I –– TERMO DE RECEBIMENTO DE COMUNICADO do PREGÃO 

PRESENCIAL acima citado, contendo 02 (DUAS) páginas. 

 Palácio da Independência, ______ de _________________ de 2021. 
 
 
 

_________________________ 
ASSINATURA 

 


