
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Esclarecimento nº 01 – Pregão Eletrônico nº 06/2015-SRP

Questionamentos da empresa WTL Turismo referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº

06/2015  –  SRP,  destinado  ao  Registro  de  preços  para  prestação  de  serviço  de

Agenciamento  de  Viagem,  compreendendo  os  serviços  de  emissão,  remarcação  e

cancelamento  de  passagem  aérea  nacional  e,  eventualmente,  internacional  para  o

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE):

1) Tendo em vista o item “6.5 a) Preço unitário e  total para os serviços

prestados,  em moeda  corrente  nacional,  em algarismos,  com duas  casas

decimais, e por extenso, compatíveis com os preços correntes no mercado.

Em caso  de  divergência  entre  o  preço  unitário  e  o  total,  prevalecerá  o

primeiro e entre os valores em algarismos e os expressos por extenso, serão

levados em conta estes últimos. O menor valor a ser aceito é R$ 0,01 (um

centavo)  para  o  unitário  do  agenciamento  perfazendo  R$  1,00  o  valor

global?

Resposta do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe:

Sim. O menor valor a ser aceito é R$ 0,01 (um centavo) para o unitário do

agenciamento, perfazendo R$ 1,00 o valor global.

2) Será necessário posto de atendimento ou escritório de representação na

cidade do contratante?

Resposta do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe:

Não. O item 8.1 do Anexo I – Termo de Referência (p. 25), determina a

disponibilização  de  serviço  de  atendimento  por  telefone  0800,  caso  a

empresa contratada não possua sede ou filial em Aracaju/SE, ou seja, não é
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necessário posto de atendimento ou escritório de representação na cidade

do Contratante.

Aracaju/SE, 09 de dezembro de 2015

ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
Pregoeiro

Portaria nº 17/2015

MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS
Presidente
Coren/SE

*Documento com via original assinada.
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