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DESIREE PISSOLATO GINAR <desiree@scpar.sc.gov.br>

DÙVIDA - EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2022- SGPE
SCPAR nº 1337/2022 Modo de Disputa Aberto - Licita-e nº 97.41.31 
2 mensagens

Adriano Marcos <adriano@postosmarquinho.com.br> 25 de novembro de 2022 10:55
Para: pregoeiro@scpar.sc.gov.br

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia.

 

Tendo em vista o Edital de convocação – Pregão Eletrônico n 013/2022 – Sistema de Gestão de Processos
Eletrônicos – SGPE SCPAR 1137/2022, vimos por meio deste solicitar alguns pequenos esclarecimentos:

 

 

1-      Valor da proposta que devemos lançar no sistema, seria por M2 ou valor inteiro?

Exemplo: Posto:  Lançar um valor inteiro: R$9.598,96, ou

                               Lançar um valor por  metro quadrado R$ 17,08 ( 17,08 X 562 m2 chegaria nos 9.598,96)

 

 

 

2-      Item 6.8 – Qualificação Técnica – Certificado Posto Revendedor

- É de conhecimento público que a ANP foi invadida por hackers, não sendo possível a emissão de novos
certificados de Posto Revendedor, sendo assim temos um certificado em mãos datado de 17/05/2022 que comprova
nosso registro perante a ANP  e um documento emitido pela própria ANP informando que está sendo tratado o
problema,  gostaríamos de trazer esta informação ao Sr. Pregoeiro e confirmar se podemos apresentar desta forma
já que não teríamos como emitir novo certificado.

 

Diante do exposto, aguardamos o solicitado esclarecimento,

 

Agradecemos,

 

Adriano Marcos

GRUPO MARQUINHO

Itajaí: 47-3349.5021

Navegantes: 47.3342.4144

Laguna: 48.3644.1153

 

Antes de Imprimir pense se realmente é necessário, sua ação pode estar degradando o meio ambiente,
preserve-o!

As informações contidas nesta mensagem são de caráter confidencial, qualquer uso em destino de má fé pode caracterizar
crime e poderá responder juridicamente de acordo com legislação vigente.
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--  
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Pregoeiro da SCPar S.A." dos Grupos do Google. 
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
pregoeiro+unsubscribe@scpar.sc.gov.br. 
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/scpar.sc.gov.br/d/msgid/
pregoeiro/004f01d900d5%2483eb72e0%248bc258a0%24%40postosmarquinho.com.br. 

DESIREE PISSOLATO GINAR <desiree@scpar.sc.gov.br> 28 de novembro de 2022 09:59
Para: Adriano Marcos <adriano@postosmarquinho.com.br>
Cco: "Pregoeiro da SCPar S.A." <pregoeiro@scpar.sc.gov.br>, FERNANDO SOUZA VECHI
<fernando@scpar.sc.gov.br>, DENIS DAURI SCHAIMANN <denis@scpar.sc.gov.br>

Prezado Licitante, 

Quanto ao primeiro questionamento, referente ao valor da proposta, o preço a ser lançado no sistema deverá ser a
remuneração total mensal conforme o Anexo II - Modelo de Proposta de Preço do Edital de Licitação. 

No que se refere ao segundo questionamento, é de notório conhecimento da SCPAR que a ANP foi invadida por
hackers, impossibilitando a emissão de certificados atualizados. Sendo assim, o licitante deverá encaminhar a última
versão atualizada de seu certificado, que será ratificada quanto a sua validade, por e-mail pela ANP, no momento da
habilitação. 

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente,
Equipe CPL

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

DESIRÈE PISSOLATO GINAR 
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