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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2022
 

EDITAL SEI Nº 0013146805/2022 - SAP.UPR
 
Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de açúcar branco refinado, café
tradicional torrado e adoçante líquido.
 
Pedido de Esclarecimento 1 - Recebido em 10 de junho de 2022, às 08h04min.
 
Questionamento 1: "Em seu edital anexo os itens registrados no COMPRASNET as quantidades a
serem licitadas está como 1 (UM), é necessário registrar no sistema a quantidade igual a do edital."
Resposta: Esclarecemos que, em atendimento às regras de negócio do sistema Comprasnet, onde não estão
adequadas ao Decreto Federal nº 8.538/15, no tocante a divisão dos itens em cota 25% e 75% (não sendo
possível cadastrar o valor da cota 25% com valor acima de R$ 80.000,00), utilizou-se o registro da
quantidade de 01 (um) para todos os itens, deste modo, a empresa deverá cadastrar a quantidade 1 para
todos os itens ofertados. Entretanto, registra-se que a quantidade licitada é a determinada no Anexo I, nos
termos do subitem 1.11 do Edital.  Por fim, destaca-se que, ao encaminhar sua proposta de preços
atualizada, conforme estabelecido no item 8 do edital, o proponente deverá registrar o quantitativo dos itens de
acordo com o Anexo I do edital.
 
Pércia Blasius Borges
Pregoeira
Portaria nº 322/2021
 

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges , Servidor(a)
Público(a), em 10/06/2022, às 09:24, 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 0013212481 e o código CRC B904B7EF.
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