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

EDITAL SEI Nº0013265563/2022 - SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 474/2022

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de serralheria, para confecção e
instalação de portas nos banheiros do Centreventos Cau Hansen.
 
Pedido de Esclarecimento 1 -  Recebido em 27 de junho de 2022 às 11:57 horas.
 
Questionamento : " Referente ao item 1: PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO Devem ser fabricadas
em alumínio anodizado fosco linha 25 suprema. Com dobradiças de alumínio e fechadura. Instalada.
Solicitamos as medidas de tais portas (altura X largura), pois são essenciais para a confecção do
Orçamento.".
Resposta: Conforme Secretaria de Cultura e Turismo, em resposta encaminhada, através do Memorando
SEI Nº 0013392564/2022 - SECULT.UAD: "(...) informamos que os banheiros pertencentes as cabines
sanitárias do Complexo Centreventos Cau Hansen, possuem medidas que diferem umas das outras.
Diante da divergência de medidas, somado ao fato de esta Secretaria não possuir profissional
especializado na área para conferir as medidas, adotou-se como unidade de medida para a confecção
do objeto do presente processo o metro quadrado. Ainda quanto as medidas, o Termo de Referência
SEI 0013026000 traz em seu item 8.12, a obrigatoriedade de a empresa contratada ter que realizar a
medição dos locais onde as portas serão instaladas conforme segue: 8.12 - É de inteira
responsabilidade da CONTRATADA ir aos locais solicitados para realização do(s) serviço(s) para
inicialmente medir as peças a serem produzidas, para que as mesmas se encaixem perfeitamente no(s)
local(is) a serem instaladas e somente após a aprovação da CONTRATANTE realizar o(s) serviço(s). 
 
 

Renata da Silva Aragão
Pregoeira

Portaria nº113/2022
 

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 29/06/2022, às 10:27, 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 0013398200 e o código CRC 047B196C.
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