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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/10/30.278. 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de intermediação da compra de 

passagens aéreas, abrangendo emissão, alteração e cancelamento de bilhetes nacionais, e da 
reserva de hospedagem em hotéis no Brasil. 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), por intermédio do Pregoeiro, após 

manifestação do técnico autor do Projeto Básico, apresenta resposta à solicitação de 
esclarecimento formulado pelo Sr. Alberto Bessa – Consultor de Negócios em Licitações, segue 

resposta: 
 

Questionamento: a qualidade de representantes de empresa interessada na participação do 
Pregão Presencial nº 026/2015, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviços de intermediação da compra de passagens aéreas, abrangendo emissão, alteração e 

cancelamento de bilhetes nacionais, e da reserva de hospedagem em hotéis no Brasil, solicitamos 
os seguintes esclarecimentos de ordem técnica: 

1. Item 2.4 : o valor por extenso está incorreto ! 
2. Item 9.6.1 - Qualificação Técnica: consta no sub-item 9.6.1 que a Licitante deverá 

comprovar ter prestado serviços de transporte de passageiros, através de veículos tipo 
ônibus e/ou micro- ônibus e/ou VAN (nos termos do item 5 do ANEXO I – PROJETO 

BÁSICO). Entretanto, este item está em desacordo com o objeto do edital e com os termos 
do projeto básico ! 

Nesse sentido, solicitamos os devidos esclarecimentos visando elaboração da correta proposta . 

 
Resposta.  

1. Redação correta do subitem 2.4: R$ 64.517,60 (sessenta e quatro mil, quinhentos e 
dezessete reais e sessenta centavos); 

2. Redação correta do subitem 9.6.1: “9.6.1. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade 
Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove já ter, a Licitante, prestado serviços de intermediação de compra de passagens 

aéreas ou de hospedagens em hotéis.” 
Publicaremos um Adendo ao Edital no DOM e no site com data de 19/08/2015. 

 
  

 

Campinas, 18 de agosto de 2.015. 
 

 
Nelson Gonçalves 

Pregoeiro 


