
 

 
 

Comissão Central de Licitação 
 

 

 
 

FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai 

 

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
 

CONCORRÊNCIA 025/2021 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de passagens aéreas 

destinados aos colaboradores do Departamento Regional e das unidades operacionais 
do SESI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I. 

ABERTURA: 30 de abril de 2021 
 

1 – A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas 
dependências ou em local/estado do contratante? 
R: Não há necessidade, desde que a contratada tenha um canal de acesso direto e de 
fácil interlocução com o SESI, inclusive nos finais de semana para as demandas urgentes 
que sobrevierem.  
  
2 – Planilha de custo / exequibilidade se necessário; poderá conter lucros provenientes 
de outros contratos e metas globais? 
R: Não 

  
3 – Serão aceitos os envelopes de credenciamento/proposta/habilitação, enviados 
por correios Sedex? 
R: Sim 

  
4 – Para liberação do pagamento a contratada deverá apresentar Fatura da 

Companhia aérea? Caso sim, poderá ser substituída por fatura GSA (consolidadora)? 
R: Sim, poderá, contanto que seja um documento comprobatório da companhia aérea. 
  

5 – Para assinatura do contrato a licitante vencedora deverá se deslocar até o 
contratante, ou este será enviado eletronicamente e posteriormente por correio? 
R: Se a contratada não for da localidade do SESI/PA, o contrato poderá ser encaminhado 
para assinatura eletrônica ou firma pessoal para posterior devolução. 
  
6 – Aceita documentos com autenticação digital? 
R: Sim 

  
7 – Poderá ser cobrada taxa DU 10,00 %? 
R: Sim 
 

8 – O contratado deverá disponibilizar sistema informatizado (Self-booking)? 
R: A priori não, mas poderá ser implantado no futuro. 

  
 

9 - Serão aceitas propostas com taxas de valores zero ou taxas negativas? Quantas 
casas decimais serão aceitas? 

R: Não, e serão aceitas duas casas decimais. 
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10 – Em Caso de empate haverá sorteio? 

R: Sim. 
  

11- Qual o fornecedor atual e o valor da taxa ou desconto praticado atualmente? 
R: Valeverde Turismo e Valor de desconto de 100%., lembrando que para o contrato que 

está sendo licitado, não serão aceitas taxas zeradas ou negativas. 
  

12. Como não temos o impresso da proposta padrão do Sesi/Senai poderá ser feita do 
nosso modelo? Deverá ser colocado somente o valor da taxa? 
R: Poderá ser do seu modelo, poderá conter além do valor da taxa as informações 
básicas da empresa como CNPJ, dados bancários, informações do representante legal. 
 
13. Será exigido Seguro/Garantia no contrato? Se sim, quantos % (por cento)? 
 R: Não serão aceitos seguros nem garantias. 
 
14. A proposta a ser inserida no sistema deverá contemplar valor global do contrato, 
da taxa de agenciamento ou unitário desta?  
R: Valor global do contrato, discriminando a taxa, onde será selecionada a mais 
vantajosa para o SESI-DR/PA. 
 

15. O desconto deve ser ofertado sobre a taxa de serviço de agenciamento ou sobre 
as tarifas das passagens aéreas?  

R: Sobre taxa de serviço de agenciamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


