E S C L A R E C I M E N T O Nº 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 4.681/2017
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2017
OBJETO – FORNECIMENTO DE KITS PARA ANÁLISE DE CIANOTOXINAS, PELO TIPO
MENOR PREÇO POR LOTE.
A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do
presente, em atenção à consulta formulada pela empresa DF TECNO-CIENTIFICA,
esclarecer a licitante interessada no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:
Perguntas da empresa DF TECNO-CIENTIFICA:
1 - Informamos que os Kits para análise de, Microcistina, Cilindrospermopsina e
Saxitoxina pelo método ELISA referentes aos LOTES 01, 02 e 03 do Edital acima, existentes
no mercado, e inclusive os nossos, tem Prazo de Validade de 12 meses, a partir da data de
sua fabricação, isto é, a partir do instante em que o material é colocado no estoque para
despacho.
A procedência dos nossos kits é dos USA, e existem os trâmites normais de Importação,
além da autorização da ANVISA liberando a entrada destes materiais no Brasil, que
demandam algum tempo.
Para garantir a validade dos produtos, no ato de sua utilização, solicitamos considerar os
fatos acima, e informamos de que o menor prazo, ainda dentro da validade do produto, seria
de 9 a 10 meses.
Para que isto aconteça, necessitamos que considerem o prazo de entrega de 30 dias.
Para a primeira entrega, com 10 dias úteis a partir da emissão da Ordem de Fornecimento,
atenderemos com itens do nosso estoque, que possuem validade entre 9 e 10 meses.

Resposta Setor Responsável:
1 - Na 1º entrega dos itens 01, 02 e 03 que serão imediato a contratada devera
garantir validade mínima de 8 meses a partir da entrega do pedido. Como os itens estocados
possuem prazos de validades de 9 a 10 meses atendem o contrato.
Para a 2º e 3º entrega dos Kits deverão garantir no mínimo 8 meses de validade no
momento da entrega do pedido.

Sorocaba, 25 de julho de 2017.

Cátia Regina Pereira Tardelli
Pregoeira

