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[QUESTIONAMENTOS] CIGA SC PE 05/2021

patricia.azeredo@athenas.inf.br <patricia.azeredo@athenas.inf.br>
Seg, 04/10/2021 14:27
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>
Cc:  diogo@athenas.inf.br <diogo@athenas.inf.br>; 'Ricardo' <ricardo@athenas.inf.br>; Patrícia Araújo
<patricia@athenas.inf.br>; 'Claudia dos Santos Alves' <claudia@athenas.inf.br>; 'Karina Castilhos' <karina@athenas.inf.br>

 
AO
CIGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021/CIGA
 
  Senhores, 
 
                Gostaríamos de par�cipar do Pregão Eletrônico instaurado através da Licitação em epígrafe, porém,
surgiu-nos algumas dúvidas, conforme segue.
 

1. Está sendo solicitado no item 5 do edital – Da Execução dos Serviços:
5.1 O prazo para fornecimento dos equipamentos, materiais e acessórios, será de 15 (quinze)
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de fornecimento;
 
Perguntamos: Devido ao cenário atual que estamos vivendo em razão da pandemia do
COVID-19, muitas fábricas �verem que reduzir o con�ngente de funcionários, devido as
medidas de prevenção de distanciamento e isolamento social, assim como também existem
problemas com a escassez de alguns insumos decorrentes aos atrasos de entrega. Neste
sen�ndo, entendemos que o prazo de entrega dos equipamentos poderá ocorrer em até 90
(noventa) dias, após o recebimento da Nota de Empenho. Está correto nosso entendimento?

 
 

2. Considerando que o edital em questão é uma ata de registro de preços de 12 meses, será uma
tarefa extremamente desafiadora prever com exa�dão o comportamento do dólar durante a
vigência do contrato. Diante disso, sabendo que o dólar sofre variações por diversos mo�vos,
desde polí�cas internas de países com grande peso econômico até intempéries ambientais e
que dificilmente um órgão do governo aceita uma solicitação de reequilíbrio econômico em
função da variação cambial, os fabricantes, com o intuito de cumprir seus contratos e conseguir
manter suas margens de atuação em patamares viáveis, acabam por recorrer a ferramentas de
proteção cambial. Porém, essas ferramentas dependem de informações sobre os
fornecimentos. Quan�dades e previsão de quando os fornecimentos ocorrerão são muito
importantes. Quanto menor o nível das informações ob�das, mais impreciso é o resultado e,
como consequência, maiores são os prejuízos, tanto para a empresa, que ao adotar medidas de
proteção com base em es�ma�vas imprecisas encarece seus produtos, quanto para o órgão,
que acaba por comprar um produto mais caro.

 
Assim sendo, tendo em vista o auxílio mútuo, solicitamos informações a respeito do
fornecimento ao órgão, com es�ma�vas de quan�dade de máquinas por pedido e quando
esses pedidos serão colocados, contemplando a quan�dade a ser efe�vamente adquirida da
ata e garan�ndo assim maior economicidade por parte do órgão, bem como sucesso no
fornecimento da ata e concre�zação do contrato.
 
 
Atenciosamente,
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