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

EDITAL SEI Nº 7390978/2020 - SAP.UPR
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 300/2020
 
Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de tintas e outros materiais de
pintura destinados as manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria
de Educação.
 
1. Recebido em 22 de outubro de 2020 às 10:09 horas. 
 
Questionamento: "É sabido por todos que o Regime Aberto - Comprasnet, quando utilizado nas
licitações, favorece as empresas que utilizam os chamados Robot. Estranhamos o fato dos senhores
pretenderem se utilizar do mesmo regime no pregão acima, favorecendo aos que agem desonestamente.
Se existe alguma forma de impedi-los de operar, por favor nos expliquem."
Resposta: O modo de disputa aberto foi adotado por esta Secretaria, com base no art. 31, inciso I, do
Decreto nº 10.024/2019 que estabelece: "Art. 31.  Serão adotados para o envio de lances no pregão
eletrônico os seguintes modos de disputa: I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital;". Quanto a
uma forma de impedimento de eventual utilização de software "robô", esta deverá ser consultada junto ao
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, gestor do sistema "Comprasnet".
 
 

Aline Mirany Venturi Bussolaro
Pregoeira

Portaria nº 083/2020

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi Bussolaro,
Servidor(a) Público(a), em 22/10/2020, 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 7440925 e o código CRC 3EAFA30F.
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