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Joinville, 12 de maio de 2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2021

 
 EDITAL SEI Nº 0012817637/2022 - SAP.UPR

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de verificação de área.
 
Resposta do Esclarecimento 01 - Recebido em 10 de maio de 2022, às 15:54
Questionamento 1: "Qual empresa está prestando o serviço atualmente?"
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - Unidade de Segurança
Pública, secretaria requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0012852451/2022 -
SEPROT.USP: "Informamos que nenhuma empresa presta o serviço indicado no Edital até o presente momento, visto
que trata-se de uma nova demanda à esta Secretaria, em decorrência da exigência do Ministério Público Federal à
REURB na área indicada. ".
 
Questionamento 2: "Qual é o cargo/função que está sendo exigido para esta licitação? "
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - Unidade de Segurança
Pública, secretaria requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0012852451/2022 - SEPROT.USP: "A
presente licitação é para contratação de prestação de serviço, devendo observar o item 3.1 do edital "A
CONTRATADA deverá possuir em seu quadro de funcionários quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda da CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos." de modo que o
cargo/função deverá ser compatível com a descrição do serviço. O escopo do serviço é o apoio aos órgãos
competentes de fiscalização do município com o intuito de inibir novas construções na área delimitada no anexo
"Sistema Viário", objetivando comunicar os órgãos competentes para que então seja feita a fiscalização sobre
possíveis irregularidades, assim como descrito no Edital.".
 
Clarkson Wolf
Pregoeiro
Portaria nº 322/2021
 

Documento assinado eletronicamente por Clarkson Wolf, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2022,
às 11:55, 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 0012873824 e o código CRC 60BE1B2E.



Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
22.0.062228-1

0012873824v4


