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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021
 EDITAL SEI Nº 0010090410/2021 - SAP.UPR

 
Objeto: Aquisição de 2 (duas) caixas de som ativas e 10 (dez) Caixa de som portátil com conexão
Bluetooth.
 
1 - Recebido em 23 de agosto de 2021, às 09h47min.
 
Questionamento 1: "Poderia nos informar qual a marca dos produtos utilizados na cotação feita pelo
orgão, afim de atendermos todas as exigências? Procuramos com alguns fornecedores e não
encontramos que se encaixe no peso e tamanho 100%"
Resposta: Considerando o questionamento acerca do peso e tamanho do produto. Considerando as
especificações dos itens licitados. Entendemos que o questionamento refere-se ao item 02 - Caixa de som
portátil com conexão Bluetooth. Deste modo, conforme manifestação da Secretaria de Esportes, secretaria
requisitante do processo, através do Memorando SEI Nº 0010222368/2021 - SESPORTE.UTE.AAF: "Na
pesquisa para a obtenção dos códigos para cadastro dos itens licitados no sistema e-pública da
Prefeitura de Joinville, as marcas pesquisadas para o "itens referidos no processo, foram: LENOXX,
JBL e MONDIAL, conforme documento SEI nº 5259884, pelas quais foram gerados os códigos.
Contudo, as empresas participantes do processo licitatório, tem autonomia para indicar outras marcas
disponíveis no mercado para aquisição de caixas de som, que encontrem-se de acordo com o descritivo
cadastrado."
 
Pércia Blasius Borges
Pregoeira
Portaria nº 004/2021

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges , Servidor(a)
Público(a), em 24/08/2021, às 14:24, 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 0010224831 e o código CRC 5BEAA2CF.
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