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

PREGÃO ELETRÔNICO nº 407/2021
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro para o edifício sede e prédios anexos
pertencentes ao Hospital Municipal São José de Joinville.
 

Recebido em 03 de janeiro de 2022 às 12h19min (documento SEI 0011536337).
 
9º Questionamento: "Vossa Senhoria está ciente da impossibilidade legal de emissão de nota fiscal, sendo
possível emitir apenas apólice, fatura e boleto? "
Resposta: Serão aceitos os documentos elencados no artigo 758 do Código Civil.
 
10º Questionamento: "Com relação ao item 10.6.i do edital, será aceita a apresentação do documento
com os devidos cálculos contábeis, constando apenas a assinatura do Contador, em substituição à
assinatura do representante legal da empresa?"
Resposta: O licitante deverá cumprir o disposto no subitem 10.6.i do edital, sob pena de
desclassificação/inabilitação. 
 
11º Questionamento: "É obrigatório realizar a inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Joinville para participação neste processo?"
Resposta: Não, conforme subitem 10.6.2 do edital. 
 
12º Questionamento: "Referente aos locais indicados abaixo (Planta Risco 1, Planta Risco 2 e Planta
Risco 3), qual é o valor e o CEP de cada local?"
Resposta: Planta de Risco 1: Avenida Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, CEP 89202-
000. Planta de Risco 2: Rua Dr. Plácido Gomes, 488 - Anita Garibaldi Joinville - SC, CEP 89202-
050. Planta de Risco 3: Rua Guanabara, 548 - Guanabara, Joinville - SC, CEP 89207-300. Como trata-se de
uma única instituição, solicitamos que seja o valor das coberturas seja considerado, conjuntamente, para
todas as plantas de risco.
 
13º Questionamento: "Algum desses locais são tombados?"
Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi realizada diligência, junto a
Área de Patrimônio do Hospital Municipal São José, a qual informou que nenhum dos locais é tombado.
 
14º Questionamento: "Algum desses locais está desocupado?"
Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi realizada diligência, junto a
Área de Patrimônio do Hospital Municipal São José, a qual informou que nenhum dos locais está
desocupado.
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15º Questionamento: "Quais são os sistemas protecionais dos locais?"
Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi realizada diligência, junto a
Área de Patrimônio do Hospital Municipal São José, a qual informou que é utilizado combate primário com
extintores de incêndio, conforme normativa estadual do corpo de bombeiros, alarmes de incêndio, hidrantes
e reservatórios tipo caixa d'água para combate a incêndios.
 

Rodemar Arquiles Comelli 
Pregoeiro - Portaria nº 001/2022

 

Documento assinado eletronicamente por Rodemar Arquiles Comelli, Servidor(a)
Público(a), em 04/01/2022, às 15:04, 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 0011544885 e o código CRC A8CB2460.
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