
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 806/2022
EDITAL SEI Nº 0014895035/2022 - SAP.LCT

 
Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de descartáveis e dispensers
 
Pedidos de Esclarecimento 01 - Recebido em 24 de novembro de 2022, às 10:14h
 
Questionamento 1: "O referido edital, no seu Termo de Referência, mais especificamente quanto aos objetos citados
nos itens 82 (oitenta e dois) e 83 (oitenta e três), dispõe a seguinte especificação técnica: “30324 - PLASTICO
BOLHA Com dimensões de 1,20m x 100m. (LxC).” - Ocorre que, tal disposição não está suficientemente clara no que
diz respeito à necessidade do produto, visto que, para este objeto em específico, há vários tipos de “gramatura”,
dificultando, portanto, a precificação do mesmo.  -  Sendo assim, para buscarmos elaborar a precificação de maneira
correta, com o interesse na entrega do produto certo de acordo com vossa necessidade, pedimos esclarecimentos
quanto a gramatura correta do produto. Qual a especificação melhor vos atenderá?".
 
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante do processo, através do MEMORANDO SEI
Nº 0015064172/2022 - SAP.UAO.AUN: "... Em atenção ao Memorando SAP.LCT (0015062293) e ao Pedido de
Esclarecimento - 1. (0015062119), que a Administração não exige gramatura mínima ou máxima para o fornecimento
dos itens 82 e 83, plástico bolha, pois é indiferente ao uso. Atualmente os plásticos bolha, são utilizados para
proteção de mobiliários e/ou materiais frágeis, prevenindo danos contra impactos, poeira, umidade, entre outros,
durante o transporte e o armazenamento.
 
Clarkson Wolf
Pregoeiro
Portaria 203/2022
 

Documento assinado eletronicamente por Clarkson Wolf, Servidor(a) Público(a), em 25/11/2022,
às 11:09, 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 0015074685 e o código CRC A55CE497.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
22.0.338265-6

0015074685v3


