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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 481/2022
 

EDITAL SEI Nº 0013408886/2022 - SAP.UPR
 

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na
confecção e instalação de letras e brasão de aço (identificação visual externa) nas unidades
administradas pela Secretaria Municipal de Educação.
 
Esclarecimento 1 - Recebido em 11 de julho de 2022, às 18h02min.
Questionamento 1: "1 - Posso remeter os documentos para disputa assinados eletronicamente, assim
dispensando o uso de assinatura manual + autenticação em cartório, bem como carimbo ? Entendo que
a legislação me permite, mas ficou a dúvida."
Resposta: Quanto à questão das assinaturas digitais, estas serão aceitas mediante validação da assinatura.
 
Questionamento 2: "2 - O Atestado de capacidade técnica solicitado pode conter apenas assinatura
simples e manual ? Será feito por terceiro, e entendo que a legislação também permite abdicar de
outras formalidades, mas ficou a dúvida."
Resposta: Quanto ao atestado, sim a assinatura pode ser simples e manual, desde que a pessoa que assina
esteja devidamente identificada. Ressaltamos que, não realizamos análise prévia quanto a aceitabilidade de
documentos. Estes serão analisados no momento oportuno, juntamente aos demais documentos de habilitação
exigidos no instrumento convocatório.
 
 
Grasiele Wandersee Philippe
Pregoeira
Portaria nº 112/2022

Documento assinado eletronicamente por Grasiele Wandersee Philippe ,
Servidor(a) Público(a), em 12/07/2022, às 11:30, 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 0013549464 e o código CRC 6F17B5C4.
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