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

PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022
 
Objeto: Prestação de serviço de confecção e instalação de lombada física incluindo o

fornecimento do material .
 
ESCLARECIMENTOS:
 
Recebido em 27 de janeiro de 2022 às 10h30min (documento SEI 0011772357).
 
1º Questionamento: "Analisando o Pregão Eletrônico n. 002/2022, verificamos que na

relação de itens consta que o fornecimento será em metro quadrado (m²), no entanto, no anexo VII
(planilha orçamentária) consta que a unidade é em metro cúbico (m³), diante disso questionamos qual a
unidade de medida a ser considerada neste pregão para fins de formulação da proposta de preço ".

 
Resposta: Senhores, de acordo com o subitem 1.11 do Edital: "Em caso de discordância

existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico
www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as
constantes do Edital".

Prevendo possíveis dúvidas aos 25/01/2022 as 10:56:41, foi incluído no comprasnet o
seguinte aviso: "Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.11 do Edital, pois, cumpre esclarecer
que as participantes devem atentar ao descritivo constante no Anexo I do Edital, uma vez que, ao
cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de
acordo com a necessidade do Órgão".

Assim, conforme registrado acima e no Anexo I do Edital, ratifico que a unidade de
medida para o item a ser licitado neste Edital é em metro cúbico (m3).

 
Atenciosamente,
 

Pregoeiro,
Portaria nº 001/2022 - SEI nº 0011532106

 
Documento assinado eletronicamente por Marcio Haverroth, Servidor(a)
Público(a), em 27/01/2022, às 11:12, 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 0011772362 e o código CRC 00BBC890.
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