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Processo Licitatório n.º  006.926208/2021 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico n.º 007/2021 

 

À empresa WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI – CNPJ: 07.340.993/0001-90. 

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

responsável pelo certame, com apoio da área técnica do Coren/SC, emite a resposta aos pedidos 

conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTO 

1)  Para liberação do pagamento a contratada deverá apresentar Fatura da Companhia aérea? 

RESPOSTA: Não será necessário, os pagamentos serão realizado conforme estabelece o item 10 

do Termo de Referência 

2) Para assinatura do contrato a licitante vencedora poderá utilizar assinatura digital e-CPF de seus 

representantes? 

RESPOSTA: Sim, será permitido assinatura digital e-CPF. 

3) Serão aceitos documentos com autenticação digital? 

RESPOSTA: Sim, serão aceitos.  

4) Aceitarão oferta da taxa de agenciamento com valores zero ou negativo para taxa de 

agenciamento? 

RESPOSTA: Não. 

5) Ainda referente a taxa de agenciamento, quantas casas decimais poderão ser usadas na proposta? 

RESPOSTA: Favor ler itens 6.1.1 e 6.1.1.1 do Edital. 

6)  Qual o mínimo para a taxa de agenciamento? 
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RESPOSTA: A taxa de agenciamento mínimo é aquela estabelecida na tabela 02 – pesquisa de 

mercado do item 15 do Termo de Referência. 

7) Qual o máximo para a taxa de agenciamento? 

RESPOSTA: A taxa de agenciamento máxima é aquela estabelecida na tabela 02 – pesquisa de 

mercado do item 15 do Termo de Referência.    

8) Será exigido Seguro/Garantia no contrato? Se sim, quantos % (por cento)? 

RESPOSTA: Não será exigido. 

9) A proposta a ser inserida na planilha de custos deverá contemplar valor global do contrato, da taxa 

de agenciamento ou unitário desta? 

RESPOSTA: Deverá contemplar o valor da taxa de agenciamento. 

 

10) Qual o último ou atual fornecedor a prestar os serviços ora licitado? Ainda neste âmbito, qual o 

valor da taxa ou desconto praticado? 

RESPOSTA: Empresa ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, com taxa de R$ 0,01. 

11) O desconto deve ser ofertado sobre a taxa de serviço de agenciamento ou sobre as tarifas das 

passagens aéreas? 

RESPOSTA: Favor ler item 9.2 do Termo de Referência. 

12) É exigido sistema selfbooking? 

RESPOSTA: Não será exigido. 

13) Exige-se instalações/posto de atendimento em Florianópolis/SC? 

RESPOSTA: Não será exigido da contratada instalações de posto de atendimento em 

Florianópolis/SC. 
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Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 18 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, 28 de junho de 2021 

 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 

 

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

