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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 WTS ASSESSORIA EM LICITAÇÕES. 

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

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

 

ESCLARECIMENTOS 

 

1) O valor a ser cadastrado no sistema comprasnet é o valor unitário e total para o serviço do 

agenciamento?  

 
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. 

 

2) Será aceito agenciamento unitário e total no valor de R$ 0,0001 (um milésimo de centavo) que 

arredondando é R$ 0,00 (zero)?  

 
RESPOSTA: Não será aceito taxa de agenciamento no valor unitário e total de R$ 0,0001, 

conforme estabelece o item 4.6.2 do Edital. Os Licitantes deverão cadastrar suas propostas 

adotando a regra de DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (R$ 0,01), sob pena de 

desclassificação.  

 

3) Caso não seja aceito R$ 0,0001 (um milésimo de centavo) o menor valor de agenciamento aceito 

será de R$ 0,01 (um centavo) ? 

 
RESPOSTA: Vide resposta esclarecimento 2. 

 

4)  Quanto a exigência do IATA e dos atestados de companhias aéreas GOL, AZUL e TAM, será 

aceito participação de agencia consolidadora? 

  

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 
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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.    
 

5)  Para a assinatura do contrato é necessário que o proprietário da empresa se desloque até o local 

ou o envio é feito via correspondência ou e-mail? 

  

RESPOSTA: Não é necessário, para a assinatura do contrato o procedimento é realizado via 

correspondência. 
 

6) Conforme Lei 13.726/2018 não será necessário autenticação da documentação original do licitante 

classificado em primeiro lugar? 

  

RESPOSTA: O item 11.4 do instrumento convocatório apregoa que a solicitação de documentos 

originais ou cópia autenticada é um poder discricionário do Pregoeiro, podendo ser solicitado quando 

for necessário para aplainar possíveis dúvidas que possam existir na tomada de decisão do 

Pregoeiro. 
 

 

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, 16 de julho de 2019. 

 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 
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