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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 069/2021
 
Objeto: Aquisição de medicamentos quimioterápicos, antimicrobianos e de alto custo

para o Hospital Municipal São José .
 

ESCLARECIMENTOS:
 
Recebido em 14 de junho de 2020 às 13h06min (documento SEI 9504442).
 
7º Questionamento: "Solicito esclarecimento quanto ao envio da proposta inicial no

site do Comprasnet referente ao PE 069/2021. Ao enviar minha proposta eletronicamente, precisará
anexar o documento da proposta? Esse documento da proposta pode estar com identificação do licitante?    
"

 
Resposta: Senhores, favor atentar para o item 6 do Edital, conforme:

 
6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO
SISTEMA ELETRÔNICO
6.1 - Os proponentes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública.
(...)
6.5 - Até a abertura da sessão pública, os proponentes
poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.6 - Os documentos que compõem a proposta e a
habilitação do proponente melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances. (grifado)

 
Nos termos supracitados do Edital, de acordo com o Art. 26 do Decreto 10.024/2019, (a)

os proponentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico a proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço (esta poderá ser retirada ou substituída), até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública. (b) A proposta inicial poderá vir identificada sim, uma vez que, a mesma
só estará acessível ao pregoeiro e ao público após encerramento da fase de lances e, estará vinculada à
participante, assim como, aos documentos de habilitação (Nota: não confundir com o preenchimento da
proposta no sistema eletrônico, nos termos do item 7 do Edital).
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Atenciosamente,
 

Pregoeiro,
Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ

 
Documento assinado eletronicamente por Marcio Haverroth, Servidor(a)
Público(a), em 14/06/2021, às 13:40, 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 9504462 e o código CRC 7FA28C6C.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br 
21.0.019184-0

9504462v4


