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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

 
 

Pregão Eletrônico, sob o Nº 04/2019, tipo Menor 
Preço Unitário, tendo por finalidade a qualificação 
e seleção de proposta para contratação de 
serviço de agenciamento de viagens para voos 
domésticos e internacionais. 

 

O pregoeiro titular do Cremers, nomeado pela Portaria nº 39/2019, vigente a partir de 11 
de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público: 

Empresa interessada em participar da licitação em epígrafe encaminhou, em 07 de maio de 
2019, questionamentos tempestivos referentes ao certame, os quais foram encaminhados ao setor 
demandante para conhecimento e resposta:  

Pergunta 01: Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,01? 
Resposta 01: Sim. Vide itens 6.3.3 e 7.8 do Edital. 

Pergunta 02: Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,0001? 
Resposta 02: Sim. Vide itens 6.3.3 e 7.8 do Edital. 

Pergunta 03: Caso seja aceito o valor de R$ 0,0001 haverá arredondamento para R$ 0,00?  
Resposta 03: Não. O valor do contrato constará de 4 casas decimais.  

Pergunta 04: Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,00? 
Resposta 04: Sim. Vide item 7.8 do Edital. 

Pergunta 05: Nesses tipos de licitações as empresas de agenciamento já cadastram seu menor valor 
para taxa de agenciamento, ocasionando assim um empate entre as propostas 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 05: Sorteio. Vide itens 7.19 e 7.20 do Edital 

Pergunta 06: Será necessário planilha de custo para demonstrar exequibilidade?  
Resposta 06: Vide item 8.8 do Edital 

Pergunta 07: Caso positivo a resposta anterior na planilha de custos poderão constar os incentivos 
das cias aéreas como forma de comprovar a exequibilidade? 
Resposta 07: Sim. 

Pergunta 08: Poderão constar na planilha de custos outros contratos onde há lucro para a empresa? 
Resposta 08: Sim.  

Pergunta 09: Qual empresa que atende o contrato e o valor da sua taxa? 
Resposta 09: Shopping Tour Câmbio e Turismo. R$ 0,0001. 
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Pergunta 10: Não observamos a exigência das declarações das CIAS AEREAS e o certificado do IATA. 
Será exigido desta forma evitamos empresas aventureiras? 
Resposta 10: Se não está no Edital não poderá ser exigido. 

Pergunta 11: Será permito a participação de empresa consolidada, ou seja, empresa que compra 
bilhetes de uma consolidadora e não diretamente das CIAS AEREAS? 
Resposta 11: Se não consta restrição no Edital e não houver impedimento na legislação que rege o 
certame, não há como não permitir. 

 

Porto Alegre, 08 de maio de 2018. 

 

 

 

Esequiel Steil 
Pregoeiro 


