
 

 

 

 

 

 

  

Pedido de Esclarecimentos nº 1 

 
Pregão Eletrônico nº 09/2016 

Considerando questionamento recebido a respeito do Pregão em referência: 

 

Questão nº 1: 

O órgão aceitará propostas que apresentem taxa de administração de valor zero? 

Questão nº 2: 

O órgão aceitará propostas que apresentem taxa de administração de valor negativo? 

 

Questão nº 3: 

Quantas casas decimais após a virgula serão admitidas para a proposta de preço? 

 

Questão nº 4: 

Devido a prática de mercado, será aceito taxa de agenciamento no valor de R$ 0,0001? 

 

Questão nº 5: 

Será obrigatória a apresentação de planilha de composição de custo/exequibilidade juntamente com a 

proposta da licitante vencedora? 

 

Questão nº 6: 

Qual é a empresa que atualmente encontra-se executando os serviços objeto da presente licitação? 

 

Questão nº 7: 

Qual a taxa de agenciamento praticada pela respectiva empresa? 

 

Questão nº 8: 

Qual vai ser o processo utilizado para o desempate entre empresas ME/EPP e as empresas de grande porte, na 

hipótese de todos ofertarem valores iguais? 

 

Questão nº 8: 

Qual vai ser o processo utilizado para o desempate entre empresas ME/EPP e as empresas de grande porte, na 

hipótese de todos ofertarem valores iguais? 

 

Questão nº 9: 

O prazo de reembolso das companhias aéreas às agências de turismo é de 30 dias, por esta razão, torna-se 

inviável o reembolso ser no mesmo prazo, sendo necessário a alteração deste prazo estabelecido no edital. O 

prazo mínimo para reembolso poderia ser de 60 dias? 

 

Questão nº 10: 

Quanto ao cadastramento da proposta junto ao site COMPRASNET, o valor a ser cadastrado será o valor global 

+ a taxa de agenciamento ou apenas a taxa de agenciamento? 



 

 

 

 

 

 

  

O Coren-SP esclarece que: 

 

Resposta nº 1: 

A resposta a este questionamento encontra-se contemplada pelo item 14.3 do Edital.  

 

Resposta nº2: 

A resposta a este questionamento encontra-se contemplada pelo item 14.3 do Edital.  

 

Resposta nº3: 

A resposta a este questionamento encontra-se contemplada pelo item 6.1.2 do Edital.  

 

Resposta nº4: 

A resposta a este questionamento encontra-se contemplada pelo item 14.3 do Edital.  

 

Resposta nº5: 

A resposta a este questionamento encontra-se contemplada pelo item 14.4 do Edital.  

 

Resposta nº6: 

A empresa que nos atende hoje é a Tita Eventos Eireli – EPP, CNPJ 17.467.753/0001-04. 

 

Resposta nº7: 

A taxa de transação é de R$0,01. 

 

Resposta nº8: 

A resposta a este questionamento encontra-se contemplada pelo item 10 do Edital.  

 

Resposta nº9: 

Informamos que será providenciada, em tempo, uma Errata para este item. 

 

Resposta nº10: 

Deverá ser cadastrada a taxa de serviço, que será multiplicada pela quantidade de consumo máxima estimada.  

 

 

São Paulo, 29 de abril de 2016. 

 

 

 

Erika Hitomi Moriguti 

Pregoeira 


