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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 248/2020
 
Objeto: Aquisição de condicionadores de ar, cortinas de ar e instalação, para atender as

necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Hospital Municipal São José de
Joinville (HMSJ).

 
ESCLARECIMENTOS:

 
Recebido em 12 de agosto de 2020 às 19h43min (documento SEI 6921346).
 
1º Questionamento: "Estamos com dúvidas quanto aos itens. Só poderá participar

empresas que possa fornecer e instalar os aparelhos, é isto? Empresas que fazem instalação e
manutenção ( que não tem respaldo financeiro para adquirir as máquinas ou que tem como segmento
apenas 'serviços' não podem participar), não podem participar apenas dos itens serviços de cada lote?  ".

 
Resposta: O objeto deste Edital prevê a aquisição e instalação, bem como, é uma

licitação por LOTE, não podendo participar apenas de itens dos lotes, conforme:
 
O Município de Joinville, com sede na Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Centro,

Joinville/SC – CEP: 89.221-005, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, inscrito no
CNPJ sob nº 08.184.821/0001-37, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, cujo critério de julgamento será TOTAL POR
LOTE/GRUPO, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR, CORTINAS DE AR E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) E O
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE JOINVILLE (HMSJ) , conforme especificações deste edital
e seus anexos (...).

 
1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e

eventual aquisição de condicionadores de ar, cortinas de ar e instalação, para atender as
necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Hospital Municipal São José
de Joinville (HMSJ) , de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I
e IX, e nas condições previstas neste Edital.

 
7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
7.1 – Ao enviar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá

necessariamente postar apenas o VALOR TOTAL POR LOTE/GRUPO licitado. 
 
8.9 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
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8.9.1 – A empresa deverá apresentar documento comprobatório de que está Credenciada
para realização de serviços de Instalação e Assistência Técnica, pelo Fabricante do Equipamento ofertado.

 
10.6  - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
m) Declaração comprometendo-se a realizar a instalação dos equipamentos constantes

no Anexo I, responsabilizando-se pela garantia assim como assistência técnica, quando necessário, sem
ônus para a Secretaria Municipal da Saúde e o Hospital Municipal São José.

n) Declaração responsabilizando-se por possíveis vazamentos de gás e eventuais danos
causados pela má instalação e que serão reparados assim em que forem detectados durante a garantia do
equipamento, bem como disponibilizará um aparelho para backup caso o seu conserto seja superior a 72
horas, sem ônus para a Secretaria Municipal da Saúde e o Hospital Municipal São José.

 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO
11.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR

PREÇO TOTAL POR LOTE/GRUPO. 
 
Atenciosamente,
 

Pregoeiro,
Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ

 
Documento assinado eletronicamente por Marcio Haverroth, Servidor(a)
Público(a), em 14/08/2020, às 08:42, 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 6921353 e o código CRC 4A582AA6.
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