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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2021
 EDITAL SEI Nº 0010190454/2021 - SAP.UPR

 

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa
prestadora de serviço de avaliação de imóveis de interesse do Município.

 

1 - Recebido em 03 de setembro de 2021 às 11:18min.
Questionamento A: "Bom dia, no edital cita (Dentro da abrangência dos limites do Município de
Joinville, e em outros Municípios quando se tratar de imóvel de propriedade do Município de Joinville.)
= esses imóveis ficariam na cidade de Joinville? Outra dúvida, quais são os tipo de imóveis?
(barracões, casa, comércio, prédio....)"
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Infraestrutura Urbana, secretaria requisitante do
processo, através do Memorando SEI Nº 0010364016/2021 - SEINFRA.UCP: "Em atenção ao
Memorando SEI Nº 0010351602, dessa Secretaria, e em resposta ao documento SEI nº 0010351598, a
Unidade de Controle Patrimonial informa que, conforme consta no item 6 do Memorial Descritivo, o
Município de Joinville possui apenas 3 imóveis fora dos seus limites, sendo 2 no Município de São
Francisco e 1 no Município de Garuva, nos quais poderão ser objetos de avaliação, caso seja de
interesse da administração. No entanto, a maior demanda são por imóveis dentro dos limites do
Município. Quanto aos tipos dos imóveis, salientamos que os mesmos, na maioria das vezes, serão
conhecidos apenas quando surgir a necessidade de se realizar um dos processos mencionados (venda,
permuta, doação, permissão de uso onerosa, dação em pagamento, desapropriação, compra,
indenização, permuta, usucapião, locação, avaliação de bem imóvel patrimonial e demais interesses do
Município), podendo ser qualquer tipo, edificado ou baldio, residencial ou comercial, urbano ou rural.
Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para outras informações que se fizerem
necessárias."
 
Vitor Machado de Araújo
Pregoeiro
Portaria 277/2021

Documento assinado eletronicamente por Vitor Machado de Araujo, Servidor(a)
Público(a), em 09/09/2021, às 11:40, 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 0010377763 e o código CRC 9A189019.
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