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Esclarecimento 28/01/2014 13:56:40

Questiona a empresa MONEY TURISMO LTDA. Questão 01 - O licitante que cadastrar proposta ou ofertar lances com mais de
duas casas decimais após a virgula será desclassificado? Ou seja, será permitido se utilizar mais de duas casas decimais após
a virgula? Questão 02 - Será necessário que agencia instale posto de atendimento nas dependências dessa Secretaria de
Segurança Publica?

Fechar
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Resposta 28/01/2014 13:56:40

PE 51/2013 - Questiona a empresa MONEY TURISMO LTDA. Questão 01 - resposta: Apesar de não constar expressamente no
Edital, o sistema Comprasnet somente aceita valores com 02(duas) casas decimais. Questão 02 - resposta: Item 3.6.5 do
Termo de Referência: “A Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato para instalação e
disponibilização dos serviços em Posto de Atendimento na cidade de Brasília, devendo disponibilizar, no mínimo, 01 (um)
atendente com no mínimo um terminal interligado às companhias aéreas.”.

Fechar



12/08/2019 comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=398665&texto=T

comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=398665&texto=T 1/1

Esclarecimento 29/01/2014 11:06:23

Insisti no questionamento a empresa MONEY TURISMO LTDA: .... o sistema COMPRASNET aceita até 4 casas após a virgula.
Por isso insistimos nesta questão. Alguns pregoeiros aceitam as quatro casas, outros não. Por isso gostaríamos de saber se
nesse pregão as quatro casas serão permitidas ou não.?

Fechar
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Resposta 29/01/2014 11:06:23

A empresa não será desclassificada se apresentar proposta com mais de 02 (duas) casas decimais.

Fechar
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Esclarecimento 30/01/2014 17:28:41

PE 51/2013 - Questiona a empresa Voetur Turismo e Representações. Questão 01 - Qual é a empresa que atualmente
encontra-se executando os serviços objeto da presente licitação? Questão 02 - Qual a taxa de agenciamento praticada pela
respectiva empresa? Questão 03 - Outro questionamento refere-se aos itens seguintes do instrumento convocatório: ...No
item 6.3. do Edital afirma que: Questão 04 – em referência a planilha apresentada no item 03 do anexo I a empresa
questiona: - Qual o quantitativo estimado de bilhetes? - Qual o valor estimado para passagens e taxa de embarque? - Qual o
valor estimado para agenciamento?

Fechar
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Resposta 30/01/2014 17:28:41

Questão 01 - Quanto ao questionamento referente ao item 1, temos a informar que atualmente a Secretaria de Estado de
Segurança Pública, não tem empresa contratada para realização dos serviços para o presente exercício; Questão 02 - Quanto
ao questionamento referente ao item 2, temos a informar que a mesma fica prejudicada, em razão da resposta do item 1;
Questão 03 - Quanto ao questionamento relativo ao item 6.3 tenho a informar que é pacífico na jurisprudência dos tribunais
de contas que não cabe ao Pregoeiro ou à Comissão de Licitação declarar a inexequibilidade da proposta da licitante, mas
facultar a possibilidade de comprovarem a exequibilidade de suas propostas, desta forma a aceitação ou não da proposta com
valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero somente se dará depois de encerrada a fase de disputa de lances. Questão 04 -
Quanto ao questionamento referente ao item 4, temos a informar que a contratação será por estimativa e as emissões de
passagens aéreas, advirão de acordo com as necessidades do órgão, sendo que a estimativa para prestação dos serviços
encontram-se expressa no subitem 3.1 do termo de referência, “O valor estimado para pagamento das passagens e dos
serviços prestados é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no período de 12 (doze) meses”. grifo nosso. Quanto aos
questionamentos dos quantitativos, estimativa, taxa de embarque e agenciamento, temos a informar que os preços serão
iguais para todos os serviços contidos no termo de referência, sendo que o valor estimado para o exercício de 2013, foi o
mesmo para o presente exercício, e o valor executado foi de R$124.962,24.

Fechar


