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Processo Licitatório n.º 030.926208/2019
Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 004/2020

À empresa Tíssila Reis Produção.

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, a
Pregoeira responsável pelo certame, emite a resposta ao pedido conforme transcrito
abaixo:

Questionamento: “Em relação ao item: “11.7.4.2 A Licitante deverá comprovar que
possui ao menos 01 (um) escritório de representação em Santa Catarina a fim de
facilitar as reuniões com a Comissão de Educação Continuada e com aos fiscais
desta ata, quando do planejamento dos eventos.”, é necessário o envio dessa
comprovação no ato do lançamento da proposta junto com os documentos de
habilitação, ou este só será exigido na assinatura do contrato? Poderá ser um
preposto, ou é obrigatório que seja um escritório de representação?”
RESPOSTA: A comprovação de que a Licitante possui ao menos 01 (um) escritório
de representação em Santa Catarina deve ser feita na fase de habilitação, visto que
é um dos documentos solicitados nesta fase, conforme item 11.7.4.2 do Edital.
Como dispõe o referido item deve ser escritório de representação e não preposto.
Os documentos de habilitação deverão ser anexados pelas Licitantes no sistema
Comprasnet juntamente com a proposta, conforme item 4.1 do Edital e de acordo
com o art. 26, do Decreto n.º 10.024/2019.
Ressalta-se que, conforme estabelece o item 18.7 do Edital, as respostas a
pedidos de esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios
www.corensc.gov.br

e

www.comprasgovernamentais.gov.br,

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos.
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300.
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
Site: www.corensc.gov.br

cabendo

aos

Coren/SC
Fls.nº ___

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção das informações
prestadas.

Florianópolis, 17 de janeiro de 2020.

Gabriela Streck da Silva
Pregoeira do Coren/SC
Mat. nº 209
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