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Assunto: Esclarecimentos PE 01/2019
De <helena.projur@cropr.org.br>
Para: <juscilene@decolando.com.br>
Data 29/11/2019 15:20

Boa tarde!

Seguem os esclarecimentos solicitados:

1. Será necessário planilha de custo para demonstrar exequibilidade? Sim, junto ao encaminhamento da proposta. Tanto é que o Pregoeiro
poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável,
mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo CRO/PR (item 8.3)

1. Caso positivo a resposta anterior na planilha de custos poderão constar os incentivos das cias aéreas como forma de comprovar a exequibilidade?
Não.

1. Poderão constar na planilha de custos outros contratos onde há lucro para a empresa para comprovar sua exequibilidade? Sim, caberá ao licitante
demonstrar a exequibilidade da proposta. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de declaração e/ou documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do
objeto deste Pregão (item 8.4.1)

 

1. Caso não seja aceito a comprovação dos lucros dos contratos a exequibilidade na planilha de custos tem que ser demonstrada com o valor da taxa
oferecida? Vide resposta anterior.

1. Qual empresa atende o contrato?  Qual o valor da sua taxa? V&P Serviços de Viagens Ltda.

1. Conforme imagem abaixo referente cadastramento da proposta, pede cadastramento de % de desconto. Pergunto: Será aceita cobrança de DU? Não.

1. Caso não seja aceita, como a agência poderá auferir lucro no contrato oferecendo desconto em cima da tarifa? Lembro que a taxa DU é a única forma
de remuneração das agências, tendo em vista o não comissionamento das cias aéreas às agências. A estratégia para aferição de lucro ficará a
critério da empresa licitante.

Att.,

Helena.

-------- Mensagem original --------

Assunto::Esclarecimentos PE 01/2019
Data:28/11/2019 10:57

De:<juscilene@decolando.com.br>
Para::<contabilidade@cropr.org.br>

Cc::'Késsia - Decolando' <kessia@decolando.com.br>

Bom dia Sr. Pregoeiro,

A  DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, estabelecida em Brasília/DF, CNPJ 05.917.540/0001-58, vem tempestivamente solicitar os seguintes
esclarecimentos:

1. Será necessário planilha de custo para demonstrar exequibilidade?
2. Caso positivo a resposta anterior na planilha de custos poderão constar os incentivos das cias aéreas como forma de comprovar a exequibilidade?
3. Poderão constar na planilha de custos outros contratos onde há lucro para a empresa para comprovar sua exequibilidade?
4. Caso não seja aceito a comprovação dos lucro dos contratos a exequibilidade na planilha de custos tem que ser demonstrada com o valor da taxa oferecida?
5. Qual empresa atende o contrato?  Qual o valor da sua taxa?
6. Conforme imagem abaixo referente cadastramento da proposta, pede cadastramento de % de desconto. Pergunto: Será aceita cobrança de DU?
7. Caso não seja aceita, como a agência poderá auferir lucro no contrato oferecendo desconto em cima da tarifa? Lembro que a taxa DU é a única forma de remuneração

das agências, tendo em vista o não comissionamento das cias aéreas às agências.

 

Att,

 

Juscilene Tolentino

Licitações e Contratos
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DECOLANDO TURISMO LTDA

E-mail: juscilene@decolando.com.br

Fone: (61) 3031-5454 Ramal 5480

Fax:   (61) 3031-5457

www.decolando.com.br|twitter.com/decolandotur|youtube.com/decolandoturismo|facebook.com/decolando.com.br

"Sua empresa está em nossos planos."
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