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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CLORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM LEITOR DE PH E 

TURBIDÍMETRO DE BANCADA DIGITAL, PARA O CURSO DE QUÍMICA. 

 

A Pregoeira Oficial da FEMA faz saber o seguinte:  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do corrente ano, às 20:38, a 

empresa HEXIS CIENTÍFICA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 53.276.010/0001-10, 

estabelecida na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida 

Antonieta Piva Barranqueiros, nº 385 – Distrito Industrial, pretensa participante 

do processo licitatório em epígrafe, encaminhou, via e-mail, o pedido de 

esclarecimento, abaixo referenciado: 

 
(...) 

Tendo em vista que os itens são de procedência importada, o mesmo será aceito no prazo de entrega 

de aproximadamente 120 dias podendo este se antecipar? 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos solicitado pela empresa 

supracitada, e após consulta a área técnica, ESCLARECEMOS: 

 

1) Tendo em vista, que os itens são de procedência importada, o mesmo será 

aceito no prazo de entrega de aproximadamente 120 dias podendo este se 

antecipar? 
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RESPOSTA: A princípio, as entregas dos equipamentos, deverão obedecer ao 

estabelecido no item 4.1. do Termo de Referência – Anexo I do Edital, contudo, 

eventuais solicitações de prorrogações de prazos poderão ser protocolados, 

as quais serão analisadas pela Área Técnica e Comissão de Licitação. 

 

Isto posto, sem mais nada a evocar, com a maior consideração, 

subscrevo-me, cordialmente. 

 

Assis, 27 de abril de 2022. 

 

 

 

Maria Salete Porto Steiger Elias 

Pregoeira Oficial 


