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Assunto Re: CONCORRÊNCIA – 043/2018
De Ana Cláudia Moraes Ribeiro <ana.moraes@sesipa.org.br>
Para COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>

Cópia
Roberto Judi Umemura <roberto.umemura@sesipa.org.br> , Suani Trindade Corrêa
<suani.correa@sesipa.org.br> , Maria Deusa Cabral de Jesus <deusa.cabral@sesipa.org.br> , Luciana
Trindade Lobo <luciana.lobo@sesipa.org.br>

Data 31.07.2018 10:42
<CP1PR80MB11732A1DE4F752ABAA3D9D9BCA2E0@CP1PR80MB1173.lamprd80.prod.outlook.com>

Bom dia!
 
Respondendo as perguntas do licitante:
 
1ª - Sim, aproximadamente 5.000 cortesias.
2ª - O faturamento é uma informação interna.
3ª - R$50,00 (valor médio cobrado dos ingressos).
4º - Sim, desde que o valor seja compa�vel com o que o mercado exerce.
5ª - As taxas cobradas de cartões de crédito deverão ser já aplicadas pelo mercado. 
6º - Depósitos oriundos de todos os valores arrecadados com as vendas realizadas através de cartões de débito e crédito deverão ser efetuados em
conta corrente de �tularidade do SESI, conforme relatórios diários de venda, em prazo máximo de 03 (três) dias úteis, para os valores recebidos em
débito e no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para os valores recebidos em cartão de crédito (prazos pra�cados no mercado). 
7º - Deixo para CECELI se manifestar. 
8º - É de responsabilidade da CONTRATANTE a instalação, configuração, atualização e manutenção dos equipamentos
necessários em suas instalações para a correta exibição do so�ware SGBTS, dentro das caracterís�cas, requisitos e
procedimentos recomendados pela CONTRATADA. 
9º - Fornecimento de papel ingresso é de responsabilidade da Licitante vencedora. 
 
Atenciosamente
Ana Claudia Moraes
Coordenadora - Teatro do SESI - PA 
Unidade SESI Almirante Barroso DR-PA
(091) 99319-3071
 
 
 

De: Roberto Judi Umemura 
Enviado: segunda-feira, 30 de julho de 2018 08:24 
Para: COCELI - FIEPA; Ana Cláudia Moraes Ribeiro; Suani Trindade Corrêa; Teatro do SESI Produção 
Cc: Andre Sanna 
Assunto: Re: CONCORRÊNCIA – 043/2018
 
Suani conhecer e providencias
 
Atenciosamente
Roberto Judi Umemura
Gerente SESI Almirante Barroso DR-PA
Fone: (091) 3366-0955
Cel: (091) 99100-5622
 

De: COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: sexta-feira, 27 de julho de 2018 09:54:07 
Para: Roberto Judi Umemura; Ana Cláudia Moraes Ribeiro 
Cc: Andre Sanna 
Assunto: Fwd: CONCORRÊNCIA – 043/2018
 
Prezados, bom dia.
 
Abaixo, questionamentos feitos por um licitante sobre a bilhetagem. Solicitamos que sejam esclarecidos.
 
Atenciosamente,
-- 
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-------- Mensagem original --------
Assunto:CONCORRÊNCIA – 043/2018

Data:27.07.2018 09:31
De:Andre Sanna <andre.sanna@immbr.com>

Para:"licitacao@sesipa.org.br" <licitacao@sesipa.org.br>
 
Bom dia,
 
Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre o edital, por favor.

      Dos 77 mil ingressos comentados como demanda anual, esse número embute as
cortesias? Se sim, quantos desses são cortesias, aproximadamente?

      Dos ingressos vendidos nos últimos 12 meses ou em 2017, quanto isso representa, em
reais (R$)? 

      Qual o preço médio dos ingressos comercializados pelo SESI?
      A licitante vencedora poderá cobrar a taxa de conveniência que achar viável ao

consumidor?
      Não vi nada em relação às taxas de cartão a serem descontadas na hora do repasse das

vendas. A licitante vencedora irá estipular esses valores ao vencer?
      Também não vi nada em relação ao repasse, prazos de pagamentos para débito, crédito e

se todo o repasse será feito para a conta do SESI?
      É possível a participação da licitação, enviando os envelopes pelos Correios?
      No item 3.1.7., a responsabilidade da CONTRATANTE é de instalar, configurar, e também

comprar tais equipamentos?
      A compra do papel ingresso é de responsabilidade da CONTRATANTE ou da licitante

vencedora?
 
Abraço,
ANDRÉ SANNA 
NEGÓCIOS | BUSINESS 
C +55 11 95656-2583 | Skype andre.amorim.sanna 

 
 


