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Cristina Ribeiro
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
cristinaribeiro@cieesp.org.br
(Ref. Edital do Pregão Presencia I nO. 12/2012).

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

(Referente ao Edital de Pregão Presencial n", 12/2012 processo n? 121.000.153/2012 da

CODEPLAN).

Inicialmente trata-se de Pedido de Esclarecimento formulado por Vossa Senhoria

tempestivamente em nome da empresa CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE,

conheço do pedido formulado pela interessada, segue nossos esclarecimentos:

1. A interessada indaga no Edital: "1) O subitem 15.1 solicita apresentação de Nota Fiscal. A

apresentação de Fatura atende às exigências deste item, em substituição à Nota Fiscal?"

Resposta: Correto a fatura atende ao item.

2. A interessada indaga quanto ao Anexo I do Termo de Referência: "2) A alínea "i" do item 2.1

(compete à contratada), a alínea "o" do item 2.2 (compete à contratante), os itens 11.1; 11.2; 11.4;

11.5 (do pagamento dos serviços) solicitam apresentação de Nota Fiscal/Fatura. Trata-se de um ou

outro documento de cobrança? A apresentação somente de Fatura atende às exigências dos itens?"

Resposta: Correto a apresentação da fatura atende ao item.

3. A interessada indaga quanto ao Anexo I do Termo de Referência: "3) A Contratada pode

apresentar a Declaração de que efetuou os pagamentos de bolsas de estágio e auxilio transporte

efetuados em nome dos estagiários? Tal necessidade, se deve ao fato de que a Contratada

administra pagamento de mais de 11.000 (onze) mil bolsas e as Instituições Bancárias disponibilizam

apenas um arquivo com os comprovantes de pagamento. "

Resposta: Sim.

4. Por fim, ratifico a data inicial de abertura do certame na forma publicada - (dia 16/01/2013 às

14hOOmin) ao CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, para ciência e

conhecimento, fica intimada para em querendo comparecer junto a este Pregoeiro para retirada de

uma via a que de direito. Documento disponível no site www.c~.df.gov.br; Sem mais para o
~

momento.

~F, 11 de janeiro de 2013.
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