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ESCLARECIMENTOS
2 mensagens
Setor de Licitações - SelfeCorp Viagens Corporativas <licitacao@selfe.com.br>
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Boa tarde a todos
Afim de definirmos nossa participação neste importante certame solicitamos os seguintes esclarecimentos:

– A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas dependências ou em local/estado do contratante?

– Para liberação do pagamento a contratada deverá apresentar Fatura da Companhia aérea? Caso sim, poderá ser substituída por fatura GSA (consolidadora)?

– Aceita oferta de valores zero/negativo?

– Haverá etapa de lances objetivando valores negativos?

- A planilha de exequibilidade deverá acompanhar a proposta?

- Poderá ser cobrado a taxa( repasse da Cia Aérea) DU 10%?

- O edital sita passagens terrestres, haverá venda de passagens terrestres? Se sim tem uma quantidade estimada?

Aguardamos pronunciamento a respeito
Atenciosamente

Vivian Andrezza <licitacaocrefito17@gmail.com>
Para: Setor de Licitações - SelfeCorp Viagens Corporativas <licitacao@selfe.com.br>

21 de outubro de 2019 11:42

Prezado Licitante,

Agradecemos a vossa participação, nos desculpando pelo tempo, seguindo abaixo as respostas demandadas:

– A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas dependências ou em local/estado do contratante?
R: Preposto é uma outra função, sendo essa obrigatória. Não é necessário Posto de Atendimento.

– Para liberação do pagamento a contratada deverá apresentar Fatura da Companhia aérea? Caso sim, poderá ser substituída por fatura GSA (consolidadora)?
R: A Fatura deverá ser a da empresa contratada, que reunirá todas as informações necessárias ao entendimento.

– Aceita oferta de valores zero/negativo?
R: Somente até zero reais.

– Haverá etapa de lances objetivando valores negativos?
R: Respondido.

- A planilha de exequibilidade deverá acompanhar a proposta?
R: Não.

- Poderá ser cobrado a taxa( repasse da Cia Aérea) DU 10%?
R: Os valores referentes às taxas serão repassados à contratante, conforme as práticas usuais do mercado.

- O edital sita passagens terrestres, haverá venda de passagens terrestres? Se sim tem uma quantidade estimada?
R: Poderá ocorrer, mas não temos estimativo, apesar de sabermos que a quantidade anual é ínfima.

Att..

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
PREGOEIRO OFICIAL
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