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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2021

 
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e luvas de látex para as unidades administradas pela
Secretaria de Educação Municipal, para prevenção e combate a COVID-19.
 
3. Recebido em 24 de agosto de 2021 às 12:58 horas.
Questionamento: "Solicitamos esclarecimentos referente ao julgamento a ser adotado no certame em
assunto. Os lances deverão ser lançados pelo valor total do item/lote? "
Resposta: Inicialmente, informa-se que o critério de julgamento do processo licitatório em questão será pelo
valor total do item. No entanto, em atendimento às regras de negócio do sistema Comprasnet, onde não estão
adequadas ao Decreto Federal nº 8.538/15, quanto ao Sistema de Registro de Preços em divisão de cotas
(25%), utilizou-se o registro da quantidade de 01 unidade para todos os itens cadastrados, bem como o
critério de valor total correspondente a quantidade de 1(um) item. Portanto, para a disputa de lances, o
valor ofertado deverá ser valor total de 1(um) item, que coincide com o valor unitário do
item. Contudo,  ressalta-se que a quantidade licitada é a determinada no Anexo I do Edital. Destaca-se ainda
que, ao encaminhar sua proposta de preços final, conforme estabelecido no item 08 do edital, o proponente
deverá registrar o quantitativo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
 
Renata da Silva Aragão
Pregoeira
Portaria nº 005/2021
 

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 24/08/2021, às 16:24, 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 0010230182 e o código CRC 50E9706E.
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