FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/RO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/RO
INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/RO

Assunto: Resposta aos esclarecimentos (em síntese) solicitados do edital Pregão
Eletrônico nº 001/2017.
Pergunta 1: Qual rede credenciada deve ser apresentada (quais cidades?)
Resposta: Item 07 do termo de referência.
Pergunta 2: A rede deve ser apresentada em qual momento?
Resposta: No momento da contratação - Item 12.4 do edital.
Pergunta 3: O item 15.2 prescreve que a assinatura do contrato deverá ser feita
em até 2 (dois) dias a contar da data do recebimento da convocação. Todavia, o
presente certame será realizado na modalidade de pregão eletrônico, o que
viabiliza a participação de muitas empresas que não serão necessariamente do
Estado de Rondônia. Temos em nosso seguimento, por praxe de mercado, que os
contratos levam, no mínimo, cerca de 5 dias para serem assinados por questões
operacionais (correios, análise e etc.), pelo exposto, é correto entender que no
caso de empresas não sediadas no Estado de Rondônia, se devidamente
justificado, o prazo de 5 dias úteis para a assinatura do contrato atende as
necessidades deste r. Órgão?
Resposta: 15.2 do edital.
Pergunta 4: item 8.1 informa-se que o prazo de remissão dos cartões será de 7
dias úteis. Todavia, no item 9.7 informa-se que esse prazo será de até 5 dias úteis
após a solicitação do mesmo. Diante da divergência mencionada, qual prazo será
observado nessa contratação?
Resposta: Item 8.1 e 9.7 do termo de referência.
Pergunta 5: De acordo com o prazo de entrega de rede estipulado em edital, em
quais municípios serão necessários a comprovação dessa rede credenciada? E
qual a quantidade de estabelecimentos mínima por município?
Resposta: Item 07 do termo de referência e 18.4.

Por fim, informamos que, mediante os questionamentos o edital foi retificado
conforme as respostas supramencionadas, no entanto como as tratativas não se
referem a valores e nem ao modelo de proposta a data de abertura da sessão será
mantida.
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