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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0014365-57.2016.6.25.8000
: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
: Pedido de Esclarecimento nº 2 ao Pregão Eletrônico 1/2017

INFORMAÇÃO 556/2017 - SELIC
AVISO

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, considerando a relevância do tema, informa que a inclusão de dados no Anexo II - Planilha, bem como a
identificação da empresa no mesmo anexo, devem obedecer às seguintes disposições editalícias:
a) Quanto à inclusão, leia-se o item 3.4.1.1, a seguir reproduzido:
3.4 Nas propostas serão considerados obrigatoriamente:
3.4.1 Preços, em moeda nacional, observando-se as especificações necessárias indicadas no Termo de Referência, inclusos os encargos ou
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, tais como: impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os
ônus diretos;
3.4.1.1 Para elaborar a proposta o licitante deverá preencher a Planilha de Formação de Preços constante do Anexo II, observando os limites
estabelecidos no item 1 do Anexo I deste Edital.

Ou seja, não cabem quaisquer dados adicionais, os quais, se inseridos, serão desconsiderados.
b) Quanto à identificação, veja-se o disposto no item 6.3.5, "a", verbis:
6.3.5 O licitante classificado provisoriamente em 1º (primeiro) lugar deverá, preferencialmente, através do sistema comprasgovernamentais por
meio do recurso “enviar anexo”, ou, através do e-mail licitacoes@tre-se.jus.br, no prazo de 1 (um) dia útil contado da solicitação do pregoeiro,
apresentar:
a) Planilha de formação de preços.

Quer dizer: como quem envia a planilha é o vencedor provisório, identificá-la ou não é irrelevante, ficando a critério do licitante.
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