
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

EDITAL SEI Nº 0013372373/2022 - SAP.UPR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 291/2022

 
Objeto:  Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de móveis
 
Esclarecimento 1 -  Recebido em 04 de julho de 2022 às 13:37 horas.
 
Questionamento 1: "Esta descrição “revestimento em laminado melamínico de alta pressão”, aparece nos seguintes
itens: 2, 3, 4, 5, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 36 à 49. A dúvida está na interpretação, dando a entender que o
revestimento será em fórmica. É isso? -  Se for fórmica, esse tipo de revestimento não se faz necessário para aonde
serão destinados conforme mapa de distribuição para os diversos setores da administração municipal. - Para esse
tipo de móvel e aonde será usado o revestimento usado é o melamínico de BP (Baixa Pressão).  - Outro ponto
importante é referente aos valores de referência que não atendem para móveis em fórmica, se for este o entendimento
da descrição conforme itens mencionados acima.".
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante do processo, através do MEMORANDO SEI
Nº 0013470923/2022 - SAP.UAO.AUN: "...informamos que os itens devem atender todas as exigências do edital,
inclusive o “revestimento em laminado melamínico de alta pressão”.  
 
Esclarecimento 2 -  Recebido em 05 de julho de 2022 às 10:12 horas.
 
Questionamento 1: "Na Planilha nos itens 24 e 25, na descrição dos objetos a serem adquiridos, consta o
detalhamento técnico PORTAS MEIO CURVAS. Solicitamos informar se existe desenho técnico ou alguma outra
descrição que esclareça o que está sendo solicitado.".
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante do processo, através do MEMORANDO SEI
Nº 0013485866/2022 - SAP.UAO.AUN: "... informamos que não possuímos desenhos técnicos para os itens citados
no pedido de esclarecimento, porém a descrição "portas meio curvas", refere-se aos cantos das portas que devem ser
curvados.".
 
Clarkson Wolf
Pregoeiro
Portaria nº 113/2022
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