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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021
 

EDITAL SEI Nº 0010185484/2021 - SAP.UPR
 
Objeto: Contratação da utilização de programa de informática para compor a Solução de Tecnologia
da Informação do Sistema de Gestão da Assistência Social, que atenda aos requisitos da Lei
8.742/1993, ao Pacto de Aprimoramento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social e às
normativas e regulamentações, e por outras que venham a substituí-las, bem como a prestação de
serviço de suporte técnico e manutenção destes programas pelo período de 48 (quarenta e oito)
meses.
 
Recebido em 06 de setembro de 2021 às 17:47 horas.
 
Questionamento 1: "Queria saber se é possível enviarem os anexos separados do arquivo do edital?
Isso facilitaria bastante." 
Resposta: O edital não prevê a disponibilização dos anexos que compõem o processo, em formado diverso
do já disponibilizado nos meios indicados no edital.
 
Questionamento 2: "Sobre a qualificação técnica, prestamos serviços para a prefeitura de
Florianópolis, eles me enviaram um atestado conforme o modelo do edital, gostaria de confirmar se
está correto e no SIFAC eles solicitam o nº de registro, qual seria esse número? O vencimento seria 90
dias a partir da data de assinatura? ” 
Resposta: Inicialmente cumpre informar que, não realizamos análise prévia quanto a aceitabilidade de
documentos, estes serão analisados no momento oportuno, em conjunto com os demais documentos de
habilitação exigidos no instrumento convocatório. Contudo, ressalta-se que, serão considerados os atestados
que demonstrem a execução de serviço compatível com objeto licitado, conforme disposto no item 10.6,
alínea "j" do edital.  Quanto ao cadastro do documento no banco de dados do SICAF, não é de nosso
conhecimento a operação por parte dos fornecedores. Orientamos que os interessados entrem em contato
com o suporte do sistema para esclarecimentos.
 
Pércia Blasius Borges
Pregoeira
Portaria nº 277/2021
 

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges , Servidor(a)
Público(a), em 08/09/2021, às 10:32, 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.

Resposta ao Esclarecimento SAP.UPR 0010364939         SEI 21.0.054859-4 / pg. 1



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010364939 e o código CRC 6CE7DE3A.
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