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

PREGÃO ELETRÔNICO nº 111/2021
 
Objeto: Aquisição de pote redondo com tampa para uso em trabalhos de campo pela

vigilância epidemiológica de Joinville.
 
Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise

técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 9203148. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos
o Memorando SEI 9230711.

 
ESCLARECIMENTOS:

 
Recebido em 13 de maio de 2020 às 10h17min (documento SEI 9203115).
 
1º Questionamento: "Vimos por meio desta, solicitar a vossa senhoria maiores

informações sobre o item desta licitação: POTE REDONDO COM TAMPA CAP. DE 1800 A 2000ML.
Gostaríamos de saber se possui alguma foto, catálogo, imagem que nos ajude a entender que tipo pote
vossa unidade necessita. Caso tenha algum marca e ou modelo somente para referencia ".

 
Resposta da área técnica, conforme Memorando SEI 9230711: "A empresa solicita

informações em relação ao item a ser licitado-POTE REDONDO COM TAMPA 1800 A 2000 ML-
solicitando foto, catálogo ou indicação de marca para compreensão do item pleiteado; expomos que
no ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA do edital, constam todas as especificações do item
solicitado. Expomos que o item em questão é pote simples descartável e com tampa, que será utilizado em
trabalhos desenvolvidos pela equipe da Vigilância Epidemiológica, mas que, comumente é utilizado para
armazenar diferentes alimentos ou materiais domésticos, disponível geralmente em lojas de embalagens. A
empresa deve se atentar às exigências do edital em relação ao descritivo mínimo, conforme transcrevemos
abaixo:

26082 - POTE REDONDO COM TAMPA 1800 A 2000 ML
- DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, FORMATO REDONDO, COM
TAMPA; ALTURA APROXIMADA: 14,5 CM; DIÂMETRO APROXIMADO: 14 CM; CAPACIDADE:
1800 A 2000 ML.

Frente ao exposto, as empresas certificando-se que atendem as especificações mínimas
supracitadas, estarão atendendo o descritivo exigido no edital."

 
Atenciosamente,
 

Pregoeiro,
Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ
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