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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 434/2022
EDITAL SEI Nº 0013340872/2022 - SAP.UPR

 

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de armário tipo roupeiro e
roupeiro para as unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville.

 

Pedido de Esclarecimento 2 - Recebido em 07 de julho de 2022, às 11h43min.
Questionamento 1: "Estamos querendo participar do Pregão 4342022 UASG 453230, Aquisição de
Armário tipo Roupeiro. O item 01 - Roupeiro de aço 8 portas produzido em chapa de 26 / 0,45mm,
pintura epoxi na cor cinza. Possui 8 portas com venezinas para ventilação de tamanho médio
independentes sem divisórias, fechamento das portas através de pitão para cadeado, medindo (AxLxP)
1950mm, 650mm 400mm. VALOR DE REFERENCIA = R$ 800,00. Esse preço está inexequível. Tem
como o Sr rever esse preço, pois o preço de mercado hoje está em R$ 1.500,00 à R$ 2.000,00. "
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Educação, secretaria requisitante do processo, através
do Memorando SEI Nº 0013508065/2022 - SED.UAD.ASU: "Não se constata a necessidade de revisão
do valor para o item em questão, uma vez que compatível com o mercado. Fora realizada ampla
pesquisa de mercado para composição do valor médio da contratação, inclusive com pluralidade de
fontes no qual corroboram o valor presente no Edital, tendo o mesmo como exequível. No mais, não
compete a CONTRANTE adentrar ao mérito quanto aos riscos de negócio, bem como quanto a
questões de margens de lucro e possíveis fornecedores do produto para a empresa proponente."
 
 
Vitor Machado de Araújo
Pregoeiro
Portaria 113/2022

Documento assinado eletronicamente por Vitor Machado de Araujo, Servidor(a)
Público(a), em 07/07/2022, às 16:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013510993 e o código CRC 94ABF1B3.
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