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

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 775/2022

EDITAL SEI Nº 0014843244/2022 - SAP.LCT

 

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na
confecção e instalação de itens de serralheria.

 

Pedido de Esclarecimento 1  - Recebido em 14 de novembro de 2022 às 15h20min.
Questionamento:  "Com relação ao Processo em epígrafe, solicitamos informação sobre o
Quantitativo para demanda inicial de todos os itens?"
Resposta: Considerando que trata-se de processo licitatório através do Sistema de Registro de Preços,
informamos que, não há estimativa de quantitativo para demanda inicial dos itens. Ressalta-se ainda que, o item
14 do Edital estabelece as características do Sistema de Registro de Preços. Deste modo, conforme dispõe o
subitem 5.1 do Termo de Referência, Anexo V do edital: " O serviço será efetuado de forma parcelada,
conforme demanda da CONTRATANTE.".
 
Pedido de Esclarecimento 2  - Recebido em 14 de novembro de 2022 às 15h33min.
Questionamento: "Com relação ao Processo em epígrafe, solicitamos informação sobre o OBJETO: É
fornecimento e instalação para todos os itens?"
Resposta: Conforme disposto no subitem 2.2 do Termo de Referência, Anexo V do edital: "A
CONTRATADA ficará responsável pelo  fornecimento e a instalação de todos os itens relacionados no
subitem 2.1."
 
Pedido de Esclarecimento 3  - Recebido em 14 de novembro de 2022 às 16h33min.
Questionamento : "Com relação ao Processo em epígrafe, o Item 48 (TELA CRIMPADA
GALVANIZADA EM  MALHAS DE 5X15 CM  Tela crimpada galvanizada em malhas de 5x15 cm com
fios de diâmetro 2,4 mm e   altura   de   2  metros.   Item  galvanizado,   com  pintura   epoxi. LIVRE
DISPUTA), quais serão os locais e quantitativos de fornecimento e instalação? OBS.: Na planilha
“Termo de Referência, item 48 informa 1454,60 m² e na Planilha de Preço informa 9326m, qual o
correto? Os demais itens vão ser fornecimento e instalação?"
Resposta: Conforme disposto no item 6 do Termo de Referência, Anexo V do edital: " 6-Local de execução
dos serviços: 6.1 A execução dos serviços será nas dependências da CONTRATANTE e suas unidades,
limitando-se a circunscrição do município de Joinville."
Quanto a observação do Item 48, tanto no Termo de Referência, Anexo V do edital, quanto na Planilha de
Preço do Anexo I do edital, está registrada a quantidade 9.326 metros, não havendo qualquer divergência.
Ainda, conforme disposto no subitem 2.2 do Termo de Referência, Anexo V do edital: "A CONTRATADA
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ficará responsável pelo fornecimento e a instalação de todos os itens relacionados no subitem 2.1."
 
Pedido de Esclarecimento 4  - Recebido em 15 de novembro de 2022 às 13h00min.
Questionamento: "Com relação ao Processo em epígrafe, o Item 48 (TELA CRIMPADA
GALVANIZADA EM MALHAS DE 5X15 CM Tela crimpada galvanizada em malhas de 5x15 cm com
fios de diâmetro 2,4 mm e altura de 2 metros. Item galvanizado, com pintura epóxi. LIVRE DISPUTA).
Quanto à especificação “com pintura epóxi” não é o processo usual em fabricantes de telas nacionais,
isto só seria possível com pintura artesanal em telas galvanizadas. O usual é cobertura com PVC a qual
tem uma durabilidade maior e maior proteção a corrosão. A com pintura epóxi será restringida a
oferta podendo chegar a reserva de mercado. Assim sendo atenciosamente gostaria que a opção de
Revestida em PVC , fosse levada a avaliação."
Resposta: Conforme resposta da Unidade de Análise e Requisições de Compras, através do Memorando SEI
nº0014961535 /2022 -  SAP.ARC.AUN: "O produto deverá ser entregue conforme as condições exigidas
no termo de referência, ou seja, não será permitido a utilização de pintura de PVC invés da pintura
epóxi, no item TELA CRIMPADA GALVANIZADA EM MALHAS DE 5X15 CM."
 
Pedido de Esclarecimento 5  - Recebido em 15 de novembro de 2022 às 13h30min.
Questionamento: "Com relação ao Processo em epígrafe, o Item 48 (TELA CRIMPADA
GALVANIZADA EM MALHAS DE 5X15 CM Tela crimpada galvanizada em malhas de 5x15 cm com
fios de diâmetro 2,4 mm e altura de 2 metros. Item galvanizado, com pintura epóxi. LIVRE DISPUTA).
No item nao consta estacas de fixação horizontalmente as quais são necessárias , uma vez que a tela
nao é auto sustentável . O local onde vai ser instalada já possui estacas de fixação ? Qual o modela ,
espaçamento e altura ?"
Resposta: Conforme resposta da Unidade de Análise e Requisições de Compras, através do Memorando SEI
nº0014961535/2022 -  SAP.ARC.AUN: "O item TELA CRIMPADA GALVANIZADA EM MALHAS DE
5X15 CM, não contempla as estacas de fixação, devendo o fornecedor utilizar as existentes no local
para realizar a instalação do item, de acordo com o subitem 2.2 do termo de referência; Conforme o
descritivo a TELA CRIMPADA GALVANIZADA EM MALHAS DE 5X15 CM possui um espaçamento
de 5cm x 15cm, uma altura de 2 metros e 2,4 mm de diâmetro. O modelo utilizado deverá atender todas
as condições exigidas no descritivo do item. A contratação pretendida será por Sistema de Registro de
Preços, assim, a metragem solicitada será de forma parcelada e conforme necessidade
da  CONTRATANTE."
 
Renata da Silva Aragão
Pregoeira
Portaria 203/2022
 

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 17/11/2022, às 11:15, 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 0014971835 e o código CRC B66DCA59.

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