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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 559/2022

EDITAL SEI Nº 0013616496/2022 - SAP.UPR

 

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de móveis sob medida, para atender
as necessidades das unidades administradas pela Secretaria Municipal de Educação.
 
Pedido de Esclarecimento 1 - Recebido em 03 de agosto de 2022, às 14h52min.
Questionamento 1: "Lendo o Termo de Referência do edital, encontramos em todos os itens a
descrição: “totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão”. Essa expressão “alta
pressão” é igual ao revestimento em “fórmica”. É isso?"
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Educação, secretaria requisitante do processo, através
do Memorando SEI Nº 0013800632/2022 - SED.UAD.ASU: "Entende-se que a fórmica é um dos
revestimentos em alta pressão."
 
Questionamento 2: "O revestimento melamínico ideal para os móveis em questão é o revestimento
melamínico baixa pressão em ambas as faces, sendo essa a nossa sugestão. Outro detalhe é que o
revestimento melamínico alta pressão vai num custo bem elevado por m². Nós já fornecemos móveis
para a prefeitura de Joinville e sempre foi fornecido o revestimento melamínico de
baixa pressão. Ficamos no aguardo do acatamento da nossa sugestão para revestimento melamínico de
baixa pressão."
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Educação, secretaria requisitante do processo, através
do Memorando SEI Nº 0013800632/2022 - SED.UAD.ASU: " A escolha do revestimento se deu pela
utilização planejada para os móveis e a maior resistência do material que confere maior vida útil e,
consequentemente, maior economicidade. Neste sentido, se preserva o material escolhido no Termo de
Referência."
 
Daniela Mezalira
Pregoeira
Portaria 113/2022
 

Documento assinado eletronicamente por Daniela Mezalira, Servidor(a)
Público(a), em 05/08/2022, às 14:49, 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/
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informando o código verificador 0013818404 e o código CRC C9DDD4BF.
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