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Pregão nº 001/2018   

 

Pedido de Esclarecimento 1:  

  

Questionamento 1:  

Conforme contato telefônico, favor informar se taxas de agenciamento com valor R$ 0,00 referente ao 

pregão 01/2018 serão aceitas. 

 

Resposta:  

Informamos que conforme o ítem 3.6 Aos licitantes não será permitido ofertar valor negativo por transação 

e nem valor superior à estimativa de preço, portanto serão admitidos lances com valor igual a R$ 0,00. 

 

Questionamento 2:  

Bom dia! Com relação a licitação de passagens aéreas (Edital nm 001/2018) tenho um pergunta: O 

atestado de capacidade técnica tem prazo de validade? Leva em consideração que é um documento que 

comprova um serviço que está sendo prestado ou foi prestado há um tempo passado? 

 

Resposta:  

Informamos que conforme letra H do ítem 9.1, o Atestado de Capacidade Técnica deverá ser fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante presta ou já prestou, a contento, 

serviço pertinente e compatível com o objeto deste Edital; Portanto não é exigido prazo de validade. 

 

Questionamento 3:  

2 - Em caso de empate entre os valores apresentados por micro e pequenas empresas em nível de 

lances/propostas, será realizado sorteio para decidir o vencedor? 

 

Resposta:  

Informamos que será realizado sorteio conforme previsto no item 11.14.3 do edital - No caso de 

equivalência entre os percentuais apresentados por microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo considerado como empate ficto, será realizado sorteio para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

 

Questionamento 4:  

4 - Qual a empresa atende atualmente o, e qual a respectiva taxa de agenciamento cobrada pela mesma? 

 

Resposta:  

Atualmente o SESCOOP/TO é atendido pelas empresas WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI EPP e a 

MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA e o critério de escolha para a contratação foi o de maior percentual 

de desconto. 
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Questionamento 5:  

5 - Será necessário posto de atendimento e ou filial/escritório na cidade/estado da contratante? 

 

Resposta:  

Não há previsão no edital, portanto não será exigido posto de atendimento e ou filial/escritório na 

cidade/estado da contratante 

 

Questionamento 6:  

6 – Serão aceitos como prova de exequibilidade eventuais incentivos e/ou metas pagos pelas companhias 

aéreas? 

 

Resposta:  

Quando necessária a comprovação da exequibilidade, será solicitada a licitante, a apresentação do 

documento que demonstre a viabilidade econômica de sua proposta 

 

Questionamento 7:  

7 – Será aceita a participação apenas com envio de envelope? 

 

Resposta:  

Sim, serão aceitos envio de envelopes em conformidade com o item 3.2 do edital,  

 

 

Palmas, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa 

Presidente da CPL 


