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RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>
Qui, 21/10/2021 11:37
Para:  Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>; licitacoes@maxxcard.com.br
<licitacoes@maxxcard.com.br>
Cc:  Daise Ely Lameira da Silva <daise@sesipa.org.br>; Maria Dione Coelho Borges Junqueira
<dione.junqueira@sesipa.org.br>

Prezados bom dia:

Segue abaixo respostas aos esclarecimentos ao PE 004.2021;
Resposta 01 - Para o arrematante/vencedor será exigido, o fato do Pregão ser Eletrônico não exime o
licitante de apresentar os documentos, pode ser entrege presencialmente na COCEL, ou via
eletrônica, como o licitante preferir, só não pode e não deve deixar de apresentar, sendo mo�vo para
inabilitação/desclassificação.
Resposta 02 - Licitante par�cipante, está efetuando lances na disputa eletrônica, licitante
vencedor/arrematante  é aquele que durante a fase de lances apresentou menor valor, deste, será
exigido os documentos de habilitação. 
Resposta 03 - pode enviar PDF tb , o World fica mais fácil para inserir os dados no 
contrato, caso seja vencedor, somente. 
Resposta 04 - interpretação equivocada, trata-se de esclarecimentos caso necessário, apresentação
da amostra do cartão por exemplo, diligências e etc. 
Resposta 05 - A afirmação não procede, a apresentação dos documentos pode ser apresentada de
forma presencial e ou eletrônica e-mail, site licitações e, a critério do licitante, só não pode deixar de
apresentar. 
Resposta 06 - Se necessário poderemos fazer diligências, o contrato social informa valores de Capital
Social também. 
Resposta 07 -  atualizado desde o dia 18.10.2021   h�p://transparencia.sesipa.org.br/licitacoes-e-
editais?redir=h�p://licitacao.transparencia.sesipa.org.br/listar/pregao/  
Resposta 08 - Quando o licitante for o arrematante e a posteriori  convocado para apresentar. 
Resposta 09 - Não, envelope 01 é a forma de expressar que o documento faz parte da habilitação. 
Resposta 10 - Segue o link do edital no site da transparência com a
minuta h�p://transparencia.sesipa.org.br/licitacoes-e-editais?
redir=h�p://licitacao.transparencia.sesipa.org.br/listar/pregao/ postado desde o dia 18.10.2021 
Resposta 11 - Disputa Eletrônica  
Resposta 12 - Serão aceitas todas as taxas. 
Resposta 13 -  Sim, Taxa (-3,86) , empresa Vale CARD 

De: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 16:35 
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Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
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Atenciosamente,

 

De: licitacoes@maxxcard.com.br <licitacoes@maxxcard.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:26 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
 
Boa tarde Sr. Pregoeiro,
 
Segue para nossa solicitação de esclarecimentos conforme documento anexo.
 
Atenciosamente,
 

ELOISA BORJA
ANALISTA DE LICITAÇÃO

MAXXCARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES

www.maxxcard.com.br

(91) 98413-0351

licitacoes@maxxcard.com.br
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