Thays Santana - CRCPE
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Thays Santana - CRCPE <thayssantana@crcpe.org.br>
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 16:26
'Vanessa- Agencia'
'Licitação - CRCPE'
RES: Pregão 02/2020 Esclarecimento de Preenchimento

Prioridade:

Alta

Boa tarde,
Encaminho abaixo as respostas aos seus questionamentos:

Não haverá modelo de proposta / tabela a ser preenchido? Não.
Não existe quantidade estimada, a proposta deverá ser preenchia considerando 1 unidade? Sim. A proposta
deverá ser preenchida como 1 item/unidade. A quantidade estimada de bilhetes é de 60.
O valor que está sendo licitado é o valor da taxa de serviço da agência correto? Não. Foi considerado o valor
da taxa de agenciamento igual a zero – valor global estimado dos bilhetes R$ 104.633,00. Poderá ser usada
taxa negativa, sendo assim a licitante deverá descontar do valor global, informando na proposta a taxa/valor
descontado.
No ComprasNet aparece para lançar valores referente a 1 unidade da taxa serviço, está correto? Vide
resposta anterior.
Não será lançado separado os trechos Nacionais dos Internacionais como o padrão das demais licitações?
Não.
O valor final da proposta ficará estranho considerando apenas 1 unidade, visto que o estimado de gasto é de
R$104.633,00.
No site http://www.crcpe.org.br/institucional/licitacoes/ têm as respostas de questionamentos anteriores
similares, caso ainda não esteja claro, recomendamos a leitura.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Thays Santana
Técnico Administrativo
Departamento de Licitação
www.crcpe.org.br | thayssantana@crcpe.org.br
(81) 2122-6081
 Rua do Sossego, 693, Santo Amaro. CEP: 50100-150, Recife-PE
 Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece.

De: Vanessa- Agencia [mailto:comercialaruanacgr@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 14:42
Para: licitacao@crcpe.org.br
Assunto: Pregão 02/2020 Esclarecimento de Preenchimento

Boa Tarde,
O Edital referente ao pregão 022020, UASG 383514 esta disponível no ComprasNet para download no
modo edição Word, esta correto?
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Gostaria de saber:
Não haverá modelo de proposta / tabela a ser preenchido?
Não existe quantidade estimada, a proposta deverá ser preenchia considerando 1 unidade?
O valor que esta sendo licitado é o valor da taxa de serviço da agência correto?
No ComprasNet aparece para lançar valores referente a 1 unidade da taxa serviço, esta correto?
Não será lançado separado os trechos Nacionais dos Internacionais como o padrão das demais licitações?
O valor final da proposta ficará estranho considerando apenas 1 unidade, visto que o estimado de gasto é de
R$104.633,00.
Fico no aguardo de orientações mais claras sobre o preenchimento da proposta física e no sistema
ComprasNet.

Atenciosamente,
Vanessa Barbosa
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