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

CREDENCIAMENTO Nº 376/2021
 

Credenciamento de empresas para execução de obras de pavimentação em paver retangular de
concreto, pela iniciativa privada, em vias públicas do Município de Joinville de acordo com o

disposto na Lei Municipal n.º 3.795 de 29/09/1998, e DECRETO Nº 43.664, de 03 de agosto de 2021
que regulamenta e institui o Programa de Pavimentação Comunitária

 
Recebido em 28 de março de 2022, às 17h12min.
Questionamento: "Boa tarde, segundo o edital de credenciamento N° 376/2021, o valor máximo
admitido para a contratação é de R $80,00 (Oitenta reais), tendo se passado meses desse edital, o valor
está defasado ao de mercado hoje. Tivemos aumentos de insumos nos últimos meses, desde cimento e
areia que teve mês onde o aumento se deu a cada 20 (vinte dias). Pedimos ao setor responsável que
faça uma pesquisa de mercado para aumentar esse valor." 
Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI
nº 0012615642/2022 - SEINFRA.UNP: "(...) informamos que recebemos dia 14/04/2022 solicitação em
nome de quatro empresas credenciadas, inclusive da própria (...), para reavaliação do valor máximo
admitido para Pavimentação Comunitária em Paver, pedido este que está em análise econômica-
financeira. Tão logo os estudos estejam concluídos, esta Secretaria providenciará os encaminhamentos
pertinentes."
 

 
Aline Mirany Venturi Bussolaro

Presidente da Comissão de Licitação - Portaria n° 040/2022

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi Bussolaro,
Servidor(a) Público(a), em 20/04/2022, às 16:25, 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 0012619751 e o código CRC 83C47719.
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