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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 374/2022
EDITAL SEI Nº 0012813788/2022 - SAP.UPR

 
Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais de construção -
ferragens - destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela
Secretaria Municipal de Educação.
 
Pedido de Esclarecimento 7 - Recebido em 18 de maio de 2022, às 10h49min.
 
Questionamento 7: ''Itens 33 e 32 - Espessura do fio da tela pode ser considerada 4,30 mm ?''
Resposta:  Conforme manifestação da Secretaria de Educação, secretaria requisitante do processo, através
do Memorando SEI Nº 0012946536/2022 - SED.UAD.ASU: "Não, deverão serem atendidas as
especificações contidas no Edital para os itens."
 
 
Pedido de Esclarecimento 8 - Recebido em 18 de maio de 2022, às 13h58min.
 
Questionamento 8: "Por gentileza, em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO 374/2022, para uma
empresa recém constituída que ainda não possui balanço e demonstrações contábeis encerradas como
proceder? "
Resposta: Conforme previsto no subitem 3.1 do Edital "Poderão participar desta licitação os
interessados que atenderem às exigências estabelecidas neste Edital (...)". 
Nesse sentido, esclarecemos que, o tempo de abertura da empresa, não impede o proponente de apresentar o
Balanço Patrimonial nos termos do subitem 10.6, alínea "h", mesmo que este seja do ano corrente. É
permitido, na forma da lei, a apresentação de Balanço de Abertura, devidamente atendida a forma de registro
e apresentação do mesmo, conforme regrado no edital. Do mesmo modo, devem ser atendidas as exigências
acerca dos índices contábeis, conforme estabelece o subitem 10.6 alínea "i" ou o disposto no subitem 10.6,
alínea "i.1" do edital. 
 
Daniela Mezalira
Pregoeira
Portaria nº 085/2022
 

Documento assinado eletronicamente por Daniela Mezalira, Servidor(a)
Público(a), em 19/05/2022, às 13:07, 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.
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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 0012948643 e o código CRC 4C813481.
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