Processo Administrativo: 1489/2022
Referência: Pregão Eletrônico n° 04/2022 – CISAMURES
Assunto: Esclarecimento ao Edital de Licitação PE n° 04/2022
Objeto do Processo: O presente pregão tem por objeto, o registro de preços para futura e
eventual aquisição de produtos de gêneros eletrônicos, expediente, mobiliário e informática,
conforme estimativa e especificações que constam no Anexo I – Termo de Referência, item
8 do edital.
Solicitante: JEFERSON DA SILVEIRA

Em 16 de agosto de 2022, a empresa JEFERSON DA SILVEIRA, se manifestou,
apresentando solicitação de esclarecimento através da plataforma COMPRASBR nos
seguintes termos:
“Olá Bom Dia Item 03 - Esta sendo solicitado uma cadeira interlocutora com
pés trapézio, mas tratando-se de uma cadeira fixa ela não possui regulagem
de altura como esta sendo solicitado e os braços seriam mesmo reguláveis ou
seriam braços fixos tradicionais para uma cadeira fixa? Desde já
agradecemos a atenção.”
É a breve síntese.
II – DA ANÁLISE E ESCLARECIMENTO
Após análise do questionamento pela solicitante, consignamos o seguinte:
01. O item 03, trata-se de cadeira fixa, de modo que todas as suas características
terão que ser compatíveis com a situação fixa. Sendo assim, deve-se considerar
que os braços bem como a própria cadeira não possuem regulagem.
02. Este esclarecimento tem poder vinculativo ao instrumento convocatório, do qual
estará disponível para acesso público a qualquer interessado, nos mesmos
canais de publicação do ato editalício.

Assim, o Pregoeiro presta o esclarecimento necessário.

Lages, 16 de agosto de 2022.

Guilherme Rangel Bianchini
Pregoeiro
CISAMURES
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