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Esclarecimento 13/01/2021 16:37:04
 
Senhores licitantes, informamos que recebemos pedido de esclarecimento nos termos do Edital, a saber: Bom dia prezados
gostaria de saber se no itens 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 72, 74 e 76 SÃO COTA RESERVADA DESTINADOS À ENTIDADES PREFERENCIAIS (MICROEMPRESAS
- EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS) eu não sendo mais ME e nem EPP posso cadastrar
esses itens ? outra coisa a quantidade de cada item no comprasnet está diferente do edital para cadastrar a proposta qual
quantidade devo seguir ?
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Resposta 13/01/2021 16:37:04
 
Em atenção ao e-mail que trata de pedido de esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 06/2020 que tem por objeto a Aquisição
de gêneros alimentícios perecíveis Hortifrutis - Abacaxi Pérola, Banana Nanica, Laranja Pera, Maçã Gala, Mamão Formosa,
Melancia, Melão Amarelo, Batata Inglesa, Alho Branco e Cebola Nacional - por meio de Registro de Preços para o Programa de
Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, a
Diretoria de Licitações esclarece que: Conforme item 7.7. do Edital: “será inabilitada a empresa que não estiver na condição de
entidade preferencial e oferecer proposta para a cota reservada ou cota exclusiva.” Ou seja, os itens serão destinados à
microempresas e empresas de pequeno porte, àquelas atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos,
conforme determina a Lei Distrital nº 4.611/2011. Quanto à alegação de que os quantitativos dos itens constantes no
Comprasnet divergem do quantitativo do edital, informamos que em 06 de janeiro de 2021 foi publicado o aviso de reabertura
do Pregão, o qual alterou os quantitativos de alguns dos itens, e novo edital foi retificado e disponibilizado no Comprasnet e no
sítio eletrônico desta Secretaria. Diante do exposto sugerimos que a empresa verifique se está trabalhando com a última versão
do Edital. Atenciosamente, Diretoria de Licitações
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