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

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 517/2022

EDITAL SEI Nº 0013401447/2022 - SAP.UPR

 

Objeto: Contratação de participante do PIX, para a disponibilização de tecnologia de arrecadação
integrada tipo API (Application Programming Interface) que viabilize a cobrança de débitos de
natureza tributária e não tributária por meio de sistemas de pagamentos instantâneos instituídos
pelo Banco Central (atualmente PIX)

 

Pedido de Esclarecimento 8  - Recebido em 03 de agosto de 2022 às 15h58min.
Questionamento: "No preenchimento do campo "valor total", devemos considerar o valor unitário da nossa
proposta, multiplicado pela quantidade licitada de 900.000, ignorando, assim a quantidade "1" indicada no
sistema do ComprasNet? "
Resposta: Conforme consta no preâmbulo do edital, bem como no Item 7.1 "Ao enviar sua proposta pelo
sistema eletrônico o proponente deverá necessariamente postar apenas o VALOR TOTAL POR
ITEM. " , deste modo, tanto a disputa, quanto o critério de julgamento deste certame, serão pelo MENOR
VALOR TOTAL POR ITEM. Portanto, o preenchimento no sistema eletrônico deverá ser pelo VALOR
TOTAL DO ITEM. Assim, exemplificando com o valor máximo estimado no Anexo I do edital, considerando
que o quantitativo no portal Comprasnet consta 1(um), o valor unitário e valor total será o mesmo, ou seja,  R$
666.000,00.
 
Renata da Silva Aragão
Pregoeira
Portaria 113/2022
 

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 04/08/2022, às 11:29, 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 0013797459 e o código CRC FA8F0EE8.
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