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A empresa Selfecorp Operadora Turística e Viagens Corporativas 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 e do Edital.

“a) qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou
solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para
a realização do Pregão, por e-mail (trajano.cplsaoluis@gmail.com) ou de segunda a quintafeira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da
Central de Licitação, situada à à Rua dos Ouriços, lote 11, Qd 09, Cep: 65071-820, Calhau,
São Luís – MA.(Art. 24, do Decreto 53.647/2019)”

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?
Não
– Planilha de custo / exequibilidade poderá conter lucros provenientes de outros contratos e
metas globais?
Sim, poderá.
– Para liberação do pagamento a contratada deverá apresentar cópia da fatura emitida pela
companhia aérea? Caso sim, poderá ser substituída por fatura GSA (consolidadora)?
Não
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– Para assinatura do contrato a licitante vencedora deverá se deslocar até o contratante, ou
este será enviado eletronicamente e posteriormente via postal (AR – correio)?
Não, o contrato será enviado eletronicamente para assinatura, e posteriormente sua
devolução via postal
– Aceita documentos com autenticação digital?
Sim
– O contratado deverá disponibilizar sistema informatizado (Self-booking)?
Não
- Entrega do bilhete poderá ser somente por meio eletrônico?
Poderá ser enviado por e-mail ou por ofício
“3.5 O(s) bilhete(s) de passagem(ns) será(ão) recebido(s) por servidor/passageiro, na sede da
SEMFAZ ou em outro local determinado pela Contratante, podendo ainda ser enviado por email. A Contratada deverá coloca-los a disposição dos passageiros nas lojas das companhias
aéreas ou agências de turismo mais próximas do servidor/passageiro, quando solicitado.”

- Por se tratar de “menor preço”, ou “MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE
PREÇO DAS PASSGENS ”, a licitante vencedora poderá cobra taxa D.U 10%?
Não está previsto no Termo de Referência
- O cadastro informado no item “17” alínea “b” poderá ser feito de forma eletrônica online?
Se sim, qual o site para este cadastro?
A empresa deverá entrar em contato com a Central Permanente de Licitação através do
telefone que consta no site da Prefeitura de São Luís e solicitar o envio da documentação via
e-mail.
“17. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO”
“b) imediatamente após a adjudicação do objeto pelo pregoeiro, o Licitante Vencedor deverá
providenciar junto ao setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação o seu
cadastramento, evitando demoras quando do empenho do valor a contratar e também demora
quando da sua convocação para assinatura do contrato.”
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- Qual o valor/quantidade comprado referente ao último contrato?
R$ 152.709,00 - Quantitativo de 100 bilhetes
- Qual valor da proposta e fornecedor do último contrato?
R$ 152.709,00 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS
PREGOEIRO

