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CARTA Nº 10002/2022 - CPL/AFEAM 
   

 Manaus, 22 de setembro de 2022. 
 

Ref.: Resposta ao 2º esclarecimento referente ao 
procedimento Modalidade Similar ao Pregão 
Eletrônico n. 04/2022-AFEAM, (Processo n. 
016501.01.49/2022-AFEAM) 
 

Senhores Licitantes, 
 
 

Em resposta à solicitação recebida por esta Agência de Fomento do Estado do Amazonas – 

AFEAM referente ao Edital na Modalidade Similar ao Pregão Eletrônico nº 04/2022, informamos 

que: 

 

PERGUNTA: “Deverá ser cadastrado somente o valor de agenciamento estimado por mês? 

Valor estimado mensal R$ 16.121,60 + o agenciamento Ou o valor global incluindo o 

estimado de emissão: Valor global R$ 193.459,20 + o agenciamento?.” 

 

RESPOSTA: Conforme consta do subitem 6.1.1 do Edital na Modalidade Similar ao Pregão 

Eletrônico nº 04/2022, o Licitante adotará o modelo da proposta de preço (Anexo II). 

Conforme o Anexo II do instrumento convocatório que rege o certame, o valor a ser 

informado no sistema de compras governamentais (comprasnet) na proposta e/ou lance é 

o valor global da proposta em reais, que será composto do valor global da contratação de 

empresa especializada de agenciamento de viagens para emissão de passagens aéreas 

nacionais, internacionais e  intermunicipais de R$ 193.459,20 (cento e noventa e três mil, 

quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) + o valor a ser informado pelo 

Licitante do agenciamento de serviço (item disputável), apenas para esclarecimento, este 

valor do agenciamento será convertido em taxa, a qual consistirá em percentual fixo e 

irreajustável aplicado, durante toda a vigência do contrato, sobre o valor das passagens 

aéreas nacionais, internacionais e intermunicipais. 

 

Informamos que a resposta desta CPL estará disponível no endereço eletrônico da AFEAM e 

do Comprasnet, e se tornará parte integrante do Edital e seus anexos. 

 

Por fim, como o presente expediente não altera as exigências do Edital e nem afeta a 

formulação da proposta de preços, a data designada para abertura do certame permanecerá 

inalterada. 

Atenciosamente, 

 
 

Theanny Adriani Cañizo Marques 
Agente de Licitação da AFEAM 


