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Pedido de Esclarecimento - SURG - Pregão Eletrônico nº 33/2022
De Governamentais <governamentais@mmm.com>
Para juridico@surg.com.br <juridico@surg.com.br>
Data 13/07/2022 18:32
Prioridade Mais alta

Prezados, boa tarde! 

A 3M do Brasil Ltda, CNPJ: 45.985.371/0001-08 tomou conhecimento da publicação do edital de Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Processo Administra�vo nº 57/2022 da
COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para aquisição de
películas refle�vas, de grau engenharia prismá�co, grau técnico e preto legenda para o Departamento de Sinalização Viária, conforme especificações constantes deste
edital e do seu Anexo.
 
Conforme clausula 18.5 do edital vem tempes�vamente e respeitosamente apresentar seu Pedido de Esclarecimento:
Julgamos per�nente informar que a 3M é fabricante de materiais de sinalização viária, produz e comercializa películas refle�vas de acordo com as especificações técnicas
exigidas na norma NBR 14644:2013 e de acordo com as especificações técnicas do referido edital nos itens 1 ao 11.
Porém, consta um tópico na especificação que restringe o caráter compe��vo deste certame, qual seja: “Rolo com no mínimo 55,75 m2”.
Cabe ressaltar que a 3M uma das maiores fabricantes no país de películas refle�vas, produz e comercializa todos os itens deste edital na largura de 1,22 por 20 metros
de comprimento, o que corresponde a 24,4m² cada rolo e está neste momento impossibilidade de par�cipar deste certame devido à esta restrição do tamanho mínimo
do rolo.
 
Pautada pelo princípio da impessoalidade e em prol do aumento do caráter compe��vo, proporcionando assim que mais marcas possam par�cipar deste certame,
Ques�onamos:

1. Está correto o nosso entendimento de que o critério de julgamento será alterado de rolo para metro linear ou m² ?
2. Está correto o nosso entendimento de que será aceito rolos com no mínimo 1,22 de largura por 20 metros de comprimento ou seja de 24,4m² para que a 3M e

outras empresas possam ofertar seus produtos que atendam as caracterís�cas técnicas e principalmente a finalidade do referido edital?
 
aguardamos posicionamento
obrigado, atenciosamente
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