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Processo Licitatório n.º  011.926208/2019 
Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico nº 008/2019 
 

 

À empresa DECOLANDO TURISMO LTDA. 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, emite a resposta ao pedido conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

1) Algumas empresas estão ofertando o lance total no valor de R$ 0,01. Quando se faz a divisão de 

0,01 por 500 pela quantidade estimada tem o valor de 0,00002. Pergunta: Será aceito o valo de 

R$ 0,01 como valor global?  

 
RESPOSTA: Sim. 

 

2) Na hora do lance será unitário ou total conforme o quantitativo no cadastro?  

 
RESPOSTA: Conforme estabelece o item 4.6.1 do instrumento convocatório, a licitante deverá 

cadastrar sua proposta no sistema eletrônico no valor unitário e total do item licitado, ou seja, 

R$ 0,01 valor máximo admitido para a taxa do serviço de agenciamento, nos termos do item 13 

do Termo de Referência. 

 

3) Nesses tipos de licitações as empresas de agenciamento já cadastram seu menor valor para taxa 

de agenciamento, ocasionando assim um empate entre as proposta cadastradas, qual será o 

critério usado para desempate das propostas? Lembrando que nesse casso não haverá envio de 

lances, portanto não poderá haver desempate das empresas para quem enviou lance primeiro, 

pois a etapa de lances abrirá ao mesmo tempo para todos. Qual será o critério de desempate? 

 
RESPOSTA: Importante destacar, que este tipo de questionamento demonstra que o senhor 

não leu o Edital, visto que o instrumento convocatório é claro e objetivo em estabelecer o 

critério para desempate das propostas. Favor ler item 7.5.1 e 7.5.2 do Edital. 

 

4)  Será necessário planilha de custo para demonstrar exequibilidade? 
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RESPOSTA: Favor ler item 10.1.2 do Edital.    
 

5)  Caso positivo a resposta anterior na planilha de custos poderão constar os incentivos das cias 

aéreas como forma de comprovar a exequibilidade?  

RESPOSTA: Sim. 

 

6) Poderão constar na planilha de custos outros contratos onde há lucro para a empresa? 

  

RESPOSTA: Sim. 

 

7) Qual empresa que atende o contrato e o valor da sua taxa? 

  

RESPOSTA: Empresa IDEIAS TURISMO EIRELI, com taxa de R$ 0,01. 
 

8) Será permito a participação de empresa consolidada, ou seja, empresa que compra bilhetes de 

uma consolidadora e não diretamente das CIAS AEREAS? 

  

RESPOSTA: Considerando que as agências consolidadoras de turismo são intermediárias entre as 

companhias aéreas e as agências, e tendo em vista que não possuem crédito junto às companhias 

aéreas e nem ato de registro perante a Internacional Air Transport Association (IATA). Desta forma, 

não vislumbro problemas em comprovar a exigência estabelecida no item 11.3 subitem “b.2.3” do 

Edital através de instrumento firmando entre de agência consolidadora com a agência de turismo. É 

importante registrar, diante do questionamento que o objeto licitado no presente certame tem como 

finalidade a contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas e 

terrestres. 
 

9) Qual será a forma de faturamento: decendial, quinzenal ou mensal? 

  

RESPOSTA: Faturamento quinzenal. 

 

10) O preposto será obrigado a está na cidade de Florianópolis/SC? 

  

RESPOSTA: Não. 
 

11) Qual a quantidade estimada de passagens terrestre? 

  

RESPOSTA: O quantitativo estimado para aquisição de passagens terrestre é de 300 passagens. 
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Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 18.6 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los 

para a obtenção das informações prestadas. 

 

 

Florianópolis, 18 de julho de 2019. 

 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 

 

http://www.corensc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

