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

EDITAL SEI Nº 0010342029/2021 - SAP.UPR
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº323/2021
 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação, manutenção e instalação de elementos
decorativos, incluindo assistência técnica durante a realização do evento de Natal no período de 14
de Novembro à 31 de Dezembro de 2021, em Joinville.
 
Recebido em 14 de setembro de 2021 às 08:49 horas.
 
Questionamento 1: - "No edital menciona a necessidade de a proponente ser cadastrada no Sistema
SICAF, bem como ter o Certificado de Registro Cadastral juntamente com a prefeitura municipal de
Joinville. Nosso questionamento é: Existe a necessidade de apresentar os dois cadastros ou somente um
deles supre as exigências do presente edital?"
Resposta: Inicialmente, informa-se que, o cadastro junto ao SICAF é condição obrigatória para possibilitar
a participação dos interessados, conforme prevê o subitem 4.1 do edital: "O credenciamento é o nível
básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.". No tocante ao Certificado de Registro Cadastral - CRC,
esclarecemos que, não é obrigatória a inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Joinville,
entretanto, caso o proponente seja cadastrado poderá apresentar o CRC. Nesse sentido, ressalta-se que,
caso a empresa não tenha o CRC, além dos documentos de habilitação elencados no subitem 10.6, deverá
apresentar também os documentos exigidos no subitem 10.6.2 alíneas "a" e "b" do edital.

 
Renata da Silva Aragão
Pregoeira
Portaria nº 277/2021
 

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 14/09/2021, às 11:20, 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 0010431217 e o código CRC 4864A2A5.

Resposta ao Esclarecimento SAP.UPR 0010431217         SEI 21.0.190175-1 / pg. 1



Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.190175-1
0010431217v10

Resposta ao Esclarecimento SAP.UPR 0010431217         SEI 21.0.190175-1 / pg. 2


	Resposta ao Esclarecimento SAP.UPR 0010431217

