
Em 09/08/2018 16:09, Crefito-7 escreveu: 

 

 

Em 09/08/2018 14:58, Késsia - Decolando escreveu: 

Boa tarde! 

Senhor (a) Pregoeiro (a),  

  DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, estabelecida em Brasília/DF, CNPJ 
05.917.540/0001-58, vem tempestivamente solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1) Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,01? VIDE ITEM 7.2 DO EDITAL; 

2) Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,0001? VIDE ITEM 7.2 DO EDITAL; 

3) Caso seja aceito o valor de R$ 0,0001 haverá arredondamento para R$ 0,00? VIDE 
ITEM 7.2 DO EDITAL; 

4) Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,00? VIDE ITEM 7.2 DO EDITAL; 

5) Na disputa de lances será o maior desconto no item 1 e menor taxa no item 2? A 
APRESENTAÇÃO DO VALOR É GLOBAL, INCLUINDO AMBOS OS ITENS; 

6) No subitem 7.9 do edital informar que a exequibilidade da oferta terá que ser 
comprovada.: A empresa poderá oferecer o desconto que quiser e não terá que 
comprovar a exequibilidade. Pergunta: Porque a comprovação de exequibilidade terá 
que ser feita somente no item 2 que será a taxa de agenciamento? A APRESENTAÇÃO 
DO VALOR É GLOBAL, INCLUINDO AMBOS OS ITENS; 

7) Existe dois critérios de julgamento neste edital desconto e menor valor de taxa. O 
critério dos editais tem que ser apenas 1. Pergunta: Qual critério será adota? O 
desconto ou menor valor conforme informações no subitem 10.3? A APRESENTAÇÃO 
DA PROPOSTA DEVE SER FEITA COM VALOR GLOBAL, INCLUINDO AMBOS OS ITENS, 
CONSIDERANDO QUE O CONTRATO, CONFORME EDITAL, É NO VALOR GLOBAL DE R$ 
100.000,00 E ESTIMAMOS ADIQUIRIR R$ 93.540,00 EM PASSAGENS ÁEREAS; 

8) 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? VIDE ITEM 10.5 DO EDITAL. 

9) Será necessário planilha de custo para demonstrar exequibilidade? SIM 

10) Caso positivo a resposta anterior na planilha de custos poderão constar os incentivos 
das cias aéreas como forma de comprovar a exequibilidade? SIM 

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

12) Qual empresa que atende o contrato e o valor da sua taxa? NO MOMENTO NÃO 
POSSUIMOS NENHUM CONTRATO ATIVO, ÚLTIMO CONTRATO: EMPRESA WEB TRIP 

13) Será necessário posto de atendimento? NÃO 

14) Qual será a forma de faturamento? BOLETO BANCÁRIO 
  

  
  

  
Att, 



Kessia Silva 
Licitações e Contratos 
DECOLANDO TURISMO LTDA 
E-mail: kessia@decolando.com.br 
Fone: (61) 3031-5454 
Fax:   (61) 3031-5457 
www.decolando..com.br|twitter.com/decolandotur|youtube.com/decolandoturismo|faceboo

k.com/decolando.com.br 

"Sua empresa está em nossos planos." 

 
As informações contidas neste e-mail são confidenciais. 
Caso tenha recebido por engano, avise ao remetente o mais breve possível. Agradecemos pela sua compreensão 
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
Before printing this note, please think about your responsibility with the environment. 
  
  
  
  

 

 
--  

Neila M. Mota 

Comissão de Licitação - Crefito 7 

Tel: (71) 3341-8734 

     (71) 98203-8977 - Zap 
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