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Pedido de Esclarecimentos nº 4 

Concorrência nº 01/2018 

Considerando questionamento recebido a respeito da Concorrência em referência: 

Questionamentos: 

1 – Podem nos fornecer as dimensões do envelope destinado à via não identificada? 

2 – Caso optemos por apresentar as peças eletrônicas mencionadas nos itens 9.6.5 e 9.7.3 em pendrive, 

as mesmas devem ser armazenadas dentro de um mesmo dispositivo ou devemos utilizar um dispositivo 

para cada peça? 

3 – Não há menção sobre os custos internos. Os mesmos devem ser desconsiderados ou devem integrar o 

plano de investimentos dentro da verba proposta? 

4 – A ordem dos quesitos a serem valorados na proposta de preços, constantes no item 12.3  e dos 

referidos quesitos no ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS está invertida, podendo gerar 

entendimento equivocado. Gostaríamos de solicitar a retificação do item. 

5 – O percentual de 5% para o repasse do desconto de agência exposto no item 3.5 do ANEXO V – 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS não corresponde ao indicado pelo CENP em seu Sistema Progressivo 

de Serviços/Benefícios. O mesmo indica que para a faixa de investimento compreendida entre R$ 

2.500.000,01 e R$ 7.500.000,00 o percentual de repasse seria de 2%. Gostaríamos de confirmar se o 

percentual a ser utilizado deve ser o indicado no item ou se o Coren-SP visa atender à orientação do 

CENP. 

O Coren-SP esclarece que: 

1 – O envelope que estamos disponibilizando para os licitantes, destinado à via não identificada, tem as 

medidas: 31 x 41cm (L x A). 

2 – As peças devem estar no mesmo dispositivo. 

3 – O investimento da verba deve considerar os valores da tabela SINAPRO. 

4 – Foi publicada, no site do Coren-SP, Errata nº 1 para o item. Também será publicada proposta em 

arquivo editável contendo o texto atualizado conforme Errata. 

5 – Foi publicada, no site do Coren-SP, Errata nº 1 para o item. 

São Paulo, 18 de Setembro de 2018. 

 

 

Meire Ferreira Tortolani 

    Membra da Comissão Permanente de Licitação 


