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

ESCLARECIMENTO Nº 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso e

manutenção de sistema de Contabilidade  Pública e Orçamento Público,  com

customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal.

O Pregoeiro Oficial do Coren/SE, nomeado pela Portaria nº 005/2016, recebeu através

de e-mail, os seguintes questionamentos da empresa Incorp Technology, devidamente

esclarecidos pelo setor requisitante, conforme segue:

1)  O  treinamento  pode  ser  realizado  de  forma  on  line,  se  sim,  quantas  horas  de

treinamento estão previstas?

Resposta: De acordo com o item 8.3 do Anexo I ao Edital, o treinamento deve ser

realizado preferencialmente na sede da licitante, o que não impede que seja através

de ferramentas como teleconferências, acesso remoto etc. De acordo com o setor

requisitante pode ser feito na modalidade “on line”. A instalação e o treinamento

deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, destinados a no máximo 5

(cinco) usuários, nos termos dos itens 8.1 e 10.7 do Anexo I do Edital.
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2) A proposta não prevê a despesa com o treinamento, de modo gostaríamos de saber se

é possível incluir este custo na proposta?

Resposta: Sim, nos termos do item 10.7 do Anexo I ao Edital.

(…)  10.7  O  valor  a  título  de  locação  e  manutenção  será  pago
mensalmente, após a prestação dos serviços e a apresentação da Nota
Fiscal, estando inclusos os custos com implantação e treinamento de
no máximo 5 (cinco) usuários. 

Aracaju/SE, 23 de fevereiro de 2016

ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Portaria nº 005/2016
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