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colic@terratins.to.gov.br

Re: Esclarecimentos para o Edital 001/2020 - Agencia de Fomento

De : Comissão Permanente de Licitação
<colic@terratins.to.gov.br>

Ter, 11 de fev de 2020 18:38

Assunto : Re: Esclarecimentos para o Edital 001/2020 Agencia de Fomento

3 anexos

Para : Setor de Licitações - SelfeCorp Viagens Corporativas
<licitacao@selfe.com.br>
Cc : poliana <poliana@fomento.to.gov.br>
Segue anexo a este resposta aos vossos questionamentos.
Informamos que também será publicado no sitio da agencia de fomento.
Atenciosamente,
Anderson Inácio da Silva
(63) 3218-7313
(63) 9-9986-0481

De: "Setor de Licitações - SelfeCorp Viagens Corporativas" <licitacao@selfe.com.br>
Para: "Comissão Permanente de Licitação" <colic@terratins.to.gov.br>, "poliana"
<poliana@fomento.to.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 15:42:37
Assunto: Esclarecimentos para o Edital 001/2020 - Agencia de Fomento
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR(A)
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, art. 19 do Decreto 5.450/2005 ,
art. 23, § 1º do Decreto 10.024/2019 e Item “20.1” do Edital.
Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos para as dúvidas abaixo
relacionadas.
– A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas dependências ou em local/estado
do contratante?
- A contratada terá que disponibilizar sistema selfbooking para a contratante?
– Aceita-se documentos com autenticação digital?
– Será permitido fatura de consolidadora?
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- Poderá ser cobrado da taxa DU?
- Qual o atual prestador, e qual o desconto?

No aguardo.

resposta ao esclarecimento da empresa selfcorp.pdf
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De : Setor de Licitações - SelfeCorp Viagens Corporativas Sex, 07 de fev de 2020 18:42
<licitacao@selfe.com.br>
1 anexo
Assunto : Esclarecimentos para o Edital 001/2020 - Agencia de
Fomento
Para : colic@terratins.to.gov.br,
poliana@fomento.to.gov.br
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR(A)
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, art. 19 do Decreto 5.450/2005 ,
art. 23, § 1º do Decreto 10.024/2019 e Item “20.1” do Edital.
Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos para as dúvidas abaixo
relacionadas.
– A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas dependências ou em local/estado
do contratante?
- A contratada terá que disponibilizar sistema selfbooking para a contratante?
– Aceita-se documentos com autenticação digital?
– Será permitido fatura de consolidadora?
- Poderá ser cobrado da taxa DU?
- Qual o atual prestador, e qual o desconto?
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No aguardo.
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