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VALENCIA ROSANA MARTINS DE ALENCAR <valenciarma@fiesc.com.br>

Pregão Eletrônico PE-0367/22 (resposta Esclarecimentos) 
2 mensagens

portaldecompras@app.fiesc.com.br <portaldecompras@app.fiesc.com.br> 27 de julho de 2022 08:58
Para: valenciarma@sesisc.org.br

PREGÃO ELETRÔNICO  
PE-0367/22

Comunicamos o registro de uma resposta ao tópico dos Esclarecimentos no Portal de Compras com as seguintes
especificações:  

Processo: PE-0367/22
Objeto: Seleção para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
monitoramento eletrônico (vigilância eletrônica), para atendimento das necessidades das Entidades
licitantes nas diversas unidades do estado de Santa Catarina, conforme condições e exigências do
Edital e seus anexos.
Data de início: 21/07/2022 10:15:00
Prazo para o envio de propostas: 29/07/2022 09:20:00
Orgão de compras: Federação das Indústrias do Estado de SC
Responsável: VALENCIA ROSANA MARTINS DE ALENCAR

Tópico registrado:  

Título do tópico: Documentos de Habilitação
Data do registro: 26/07/2022 16:57:35
Descrição: No item 6.1 do edital orienta que os documentos de habilitação devem ser encaminhandos
juntamente com o registro da proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico. No entanto a
plataforma não disponibiliza, nesta fase, a funcionalidade para upload dos documentos.  
Diante disto, perguntamos: Os documentos de habilitação só serão publicados na plataforma
somente após a fase de lances e somente da empresa declarada vencedora. Está correto o nosso
entendimento?

Resposta registrada:  

Título da resposta: RE: Documentos de Habilitação
Data do registro: 27/07/2022 08:58:03
Descrição: Prezado Fornecedor, 
Realmente houve um equívoco ao configurar este pregão no sistema, e em decorrência estaremos
publicando uma errata informando que os documentos de habilitação exigidos no edital deverão ser
apresentados pelo licitante primeiro classificado, na etapa de negociação, juntamente com a
proposta comercial atualizada.
A data de abertura do pregão se mantém inalterada.

Acesse o Portal de Compras (https://portaldecompras.fiesc.com.br) e consulte detalhes.  

Florianópolis

, SC 27/07/2022 08:58:45

Atenciosamente, 
Portal de Compras  

https://portaldecompras.fiesc.com.br/
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portaldecompras@app.fiesc.com.br <portaldecompras@app.fiesc.com.br> 27 de julho de 2022 08:59
Para: valenciarma@sesisc.org.br

PREGÃO ELETRÔNICO  
PE-0367/22

Comunicamos o registro de uma resposta ao tópico dos Esclarecimentos no Portal de Compras com as seguintes
especificações:  

Processo: PE-0367/22
Objeto: Seleção para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
monitoramento eletrônico (vigilância eletrônica), para atendimento das necessidades das Entidades
licitantes nas diversas unidades do estado de Santa Catarina, conforme condições e exigências do
Edital e seus anexos.
Data de início: 21/07/2022 10:15:00
Prazo para o envio de propostas: 29/07/2022 09:20:00
Orgão de compras: Federação das Indústrias do Estado de SC
Responsável: VALENCIA ROSANA MARTINS DE ALENCAR

Tópico registrado:  

Título do tópico: Documentos de habilitação
Data do registro: 26/07/2022 17:50:40
Descrição: O item 6.1 do edital menciona que a licitante deverá encaminhar os documentos de
habilitação CONCOMITANTE ao registro da proposta no sistema. 
Ao efetuar o cadastro da proposta para lance, não localizamos no sistema nenhuma opção para
inserção dos documentos de habilitação.
Poderia, por favor nos demostrar onde e como os documentos de habilitação deverão ser inseridos?

Resposta registrada:  

Título da resposta: RE: Documentos de habilitação
Data do registro: 27/07/2022 08:58:26
Descrição: Prezado Fornecedor, 
Realmente houve um equívoco ao configurar este pregão no sistema, e em decorrência estaremos
publicando uma errata informando que os documentos de habilitação exigidos no edital deverão ser
apresentados pelo licitante primeiro classificado, na etapa de negociação, juntamente com a
proposta comercial atualizada.
A data de abertura do pregão se mantém inalterada.

Acesse o Portal de Compras (https://portaldecompras.fiesc.com.br) e consulte detalhes.  

Florianópolis

, SC 27/07/2022 08:59:28

Atenciosamente, 
Portal de Compras  

http://www.paradigmabs.com.br/
https://portaldecompras.fiesc.com.br/
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