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Questionamentos nº 02 

Pregão Presencial nº 01/2020 

 

Reproduzimos aqui os questionamentos recebidos, com a inclusão das respostas depois de cada uma das 

questões. 

 

AO  

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2020  

Processo Administrativo nº 2480/2019   

  

OBJETO: “...Contratação de instituição bancária para operar o serviço de cobrança bancária registrada, a fim de 

promover a arrecadação de recebíveis oriundos de anuidades, multas e taxas destinadas a pessoas físicas e jurídicas 

registradas no Coren-SP, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e Anexos...”  

O Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, CNPJ: 060.746.948/0001-12, por 

seus representantes subscritores do presente, com o fito exclusivo de avaliar o certame em tela, bem como baseado 

nos princípios basilares regentes da matéria e ainda no princípio da segurança jurídica, solicita o que segue: 

Inicialmente, cumpre-nos parabenizá-los pela iniciativa de promover este certame, o que de início já revela a postura 

e intenções límpidas da Administração. 

  

Prezaríamos obter as informações abaixo elencadas: 

  

1)    Para que possamos melhor avaliar o certame, pedimos que a data do certame seja prorrogada por mais 05 

(cinco) dias úteis. 

R. Informamos que a data do pregão está mantida, uma vez que obedecemos a todos os prazos legais de 

publicação e também em respeito ao princípio da isonomia.  

 

2)    Referente a tabela com QDE de boletos, item 5 do edital “baixa de boleto de cobrança”, podemos considerar 

que este item se refere a baixa de boletos não pagos?  

R. Sim, a baixa de boleto de cobrança está relacionada aos boletos não pagos  

  

3)    Favor esclarecer se para carteira completa o COREN registra títulos através de API/webservice ou através de 

troca de arquivo.  

R. Atualmente, utilizamos a troca de arquivos, de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção humana 

para envio ou recebimento de arquivos.  
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4)    Favor confirmar nosso entendimento que o suporte através e-mail e com SLA de retorno de até 24 horas atende 

as exigências da cláusula 5.1.5 do edital. 

R. Sim, durante a fase de implementação o atendimento por e-mail com o SLA mencionado atende as nossas 

exigências.  

  

5)    Para atendimento da clausula 5.1.7 do edital, favor confirmar nosso entendimento que o atendimento através 

do site: apoioaempresa@bradesco.com.br e número (11 3003-1000) atende a exigência do item mencionado. 

R. Sim o entendimento atende a exigência do edital, desde de que o e-mail e o telefone citados sejam de canais 

de suporte para resolução de problemas técnicos.  

  

6)    O Anexo 2, clausula 4.7.1, conflita com o edital item 16, subitem 16.1.2. Qual item devemos considerar?  

R. Considerar cláusula 4.7.1.  

    

7)    Favor disponibilizar cópia no modelo de boleto emitido pelo COREN , precisamos conversar com a VAN  

R. Modelo em anexo. Também disponível em nosso site, na página do Pregão Presencial 01/2020. 
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