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COMUNICADO Nº: 02 
 

ESCLARECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº 002/2020 
 
A FUNDAÇÃO ADIB JATENE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
legalmente reconhecida como entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
53.725.560/0001-70 e Inscrição Estadual nº. 111.915.637.113, com sede à Avenida Dr. Dante 
Pazzanese, nº. 500 – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04012-180, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a realização do Edital de Chamamento Público Nº 002/2020 - 
cujo objeto trata da aquisição de Equipamento de Telemetria e Monitorização de Pacientes e 
Central de Monitorização, considerando o recebimento de pedido de esclarecimentos quanto 
a especificação técnica, após análise, a Comissão Técnica Julgadora, esclarece aos 
interessados que: 
 
PERGUNTA DO INTERESSADO:   
Empresa interessada em participar do pregão referenciado, vem através deste e-mail solicitar 
o seguinte esclarecimento: 
 
Solicitamos que o prazo de entrega seja revisto para até 90 (noventa) dias, visto que nossos 
equipamentos são de origem estrangeira e dependem de importação. 
 
ESCLARECIMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA: 
1)Não se trata de um pregão, mas de chamamento público nos termos do regulamento de 
compras da Fundação Adib Jatene. 
 
2)O prazo de entrega e instalação e pagamento está atrelado ao exercício de 2020, 
considerando que os recursos orçamentários para cobrir a despesa devem ser utilizados até 
31/12/2020. 
 
3)Prazo que ultrapasse esta data não teremos como efetuar o pagamento. 
 
PERGUNTA DO INTERESSADO: 
Sugerimos que os treinamentos sejam aceitos da seguinte forma:  
Os treinamentos operacionais poderão ser programados em até 3 dias úteis considerando os 
horários entre 7h e 18h, não ultrapassando 8 horas diárias. Cabe ao comprador realizar o 
agendamento dos treinamentos com pelo menos 2 (duas) semanas de antecedência 
considerando que a instalação já tenha sido realizada. 
  
ESCLARECIMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA: 
Os treinamentos operacionais poderão ser programados em até 3 dias úteis considerando os 
horários entre 7h e 18h, não ultrapassando 8 horas diárias. 
 
 

 
São Paulo, 10 de Setembro de 2020. 
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