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RE: Pedido de esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 BB nº 805650
PRODAM disputa dia 19 03 20 as 10h00
Prodam <licitacoes@prodam.am.gov.br>
Seg, 02/03/2020 16:24
Para: Setor de Licitações - SelfeCorp Viagens Corporativas <licitacao@selfe.com.br>
Cco: Josenei Campelo <josenei@prodam.am.gov.br>

Prezado Licitante,
Segue abaixo os esclarecimentos aos questionamentos:
– A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas dependências ou em
local/estado do contratante?
R: Não, não será necessário.
– Será necessário apresentar Planilha de exequibilidade ? Caso sim, poderá conter lucros
provenientes de outros contratos e metas globais?
R: Será necessário caso haja solicitação do pregoeiro ou de outra licitante, caso exista suspeita de
inexequibilidade dos preços ofertados. O edital não fez definições dos dados que devem constar na
planilha, pois cada empresa tem suas especificidades e composição de custos e lucros. Contudo,
deverão ser observadas as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03/2015 - Diretrizes
para aquisição de passagens aéreas, uma vez que no Item 4 do Termo de Referência, alertamos
que serão aplicadas legislações pertinentes ao objeto do certame.
– A licitante poderá atender através de Agencia Consolidadora?
R: Sim, conforme entendimento do TCU:
“É possível a participação de empresas ‘consolidadas’ em licitações para aquisição
de passagens aéreas, ainda que declarações necessárias à tal participação sejam
emitidas em nome de empresa ‘consolidadora’”. (Acórdão 1285/2011-Plenário /
Relator: José Jorge, Área: Licitação / Tema: Serviços contínuos / Subtema: Agência
de viagens. Outros indexadores: Passagens, Transporte aéreo)
– Para assinatura do contrato a licitante vencedora deverá se deslocar até o contratante, ou este
será enviado eletronicamente e posteriormente via postal (AR – correio)?
R: Não será necessário o deslocamento, a assinatura poderá ser feita via postal.
– Aceita documentos com autenticação digital?
R: Sim.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação – COMLI
Página licitações: http://www.prodam.am.gov.br/licitacoes/
E-mail: licitacoes@prodam.am.gov.br
Telefones: (92) 2121-6449/6418
PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A.
Inscrição Estadual: 05341162-5
Inscrição Municipal: 06738-01
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Inscrição SUFRAMA: 71.0011.01-6
CNPJ: 04.407.920/0001-80
Endereço: Rua Jonathas Pedrosa, n°1937. Praça 14 de Janeiro. Manaus-AM. CEP 69020-110

De: Setor de Licitações - SelfeCorp Viagens Corpora vas <licitacao@selfe.com.br>
Enviado: segunda-feira, 2 de março de 2020 10:31
Para: Prodam <licitacoes@prodam.am.gov.br>
Assunto: Pedido de esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 BB nº 805650 PRODAM disputa dia 19
03 20 as 10h00
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A)
A empresa Selfecorp Operadora Turís ca e Viagens Corpora vas LTDA-ME , inscrita no CNPJ nº
74.357.443/0001-70, sediada na Avenida Dom Pedro II, 288 -15º andar - Bairro Jardim - Cidade de Santo
André / SP- CEP 09080-000, vem respeitosamente à vossa presença solicitar esclarecimento do instrumento
convocatório, com fundamento na Lei nº 8.666/93, 10.520/2002, art. 19 do Decreto 5.450/2005 , art. 23, § 1º
do Decreto 10.024/2019 e Item “4.1.” do Edital.
4.1 Para os pedidos de Esclarecimento: Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para a abertura das
propostas;
Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes
pontos:
– A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas dependências ou em local/estado do
contratante?
– Será necessário apresentar Planilha de exequibilidade ? Caso sim, poderá conter lucros provenientes de
outros contratos e metas globais?
– A licitante poderá atender através de Agencia Consolidadora?
– Para assinatura do contrato a licitante vencedora deverá se deslocar até o contratante, ou este será enviado
eletronicamente e posteriormente via postal (AR – correio)?
– Aceita documentos com auten cação digital?
Sem mais agradecemos e ﬁcamos no aguardo.
Atenciosamente,
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