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REF.: PREGÃO N.º 003/2019–CPL/CMSL/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: nº 1858/2019– CMSL/MA 

 

ESCLARECIMENTO N. 001/2019- PP.003/2019- CPL/CMSL/MA 

 

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento recebido em 27/05/2019 

formulado pela empresa VOAR TURISMO EIRELI-EPP, registre-se a tempestividade 

do pedido de esclarecimento e da resposta nos termos do subitem 8.1.1 do edital do 

pregão presencial acima mencionado. 

 

Íntegra do Pedido de Esclarecimento: 

 

1. Será aceito proposta e documentos enviados via postal? 

2. Caso os documentos sejam enviados via postal os documentos de 

credenciamento deverão constar em um terceiro envelope, no envelope de 

Proposta ou em separado dos dois envelopes? 

3. Tendo em mente o item 5, “d.1”, do edital, questiono: 

i. Será desclassificada proposta que ofertar taxa de agenciamento no valor 

zero ou negativo? 

ii. O menor valor aceito será de R$ 0,01 (um centavo)? 

iii. Na fase de lances, será permitida a oferta de lances visando empate? 

4. Será necessário envio de planilha de custo, comprovando a exequibilidade dos 

valores propostos? 

5. A exequibilidade do valor ofertado poderá considerar os incentivos das 

companhias aéreas? 

6. Em caso de empate será dado preferência para empresas que tenham em seu 

quadro funcional pessoas com deficiência, conforme art. 93 da Lei 8.213/91? 
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7. Para atender ao item 6.1.4, “c”, do Edital, será aceito participação de agencia 

consolidada? 

8. Para assinatura do contrato é necessário que o proprietário da empresa se 

desloque até o local ou o envio é feito via correspondência ou e-mail? 

9. Conforme Lei 13.726/2018 não será necessário autenticação da cópia da 

documentação original do licitante classificado? 

10. Será necessário posto de atendimento ou escritório de representação na cidade 

do contratante? 

11. Qual a agência que atualmente atende este órgão e qual é a taxa/desconto 

praticado? 

12. Será necessário o repasse dos incentivos, acordos, metas que são dados as 

agências de turismo, devido ao fluxo de emissão junto as companhias aéreas? 

 

Resposta: 

1. Sim. 

2. Se a empresa for se Credenciar, não precisa estar dentro do envelope. 

3. i – será desclassificada proposta que ofertar Taxa de Agenciamento negativo. 

ii – será aceito R$ 0,00.  

iii – será permitida a oferta de lances visando empate. 

4. Sim. 

5. Sim. 

6. O desempate será conforme o item 7.3.1 do Edital. 

7. Sim. 

8. Será necessário que o responsável (proprietário, preposto com procuração...) 

esteja no local, para cumprimento do prazo de inserção do instrumento contratual 

no SACOP/MA. 
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9. A autenticação dos documentos será conforme o art. 3º da Lei 13.726/2018 c/c 

item 3.2 do Edital, o agente administrativo precisa conferir as cópias com o 

original. 

10. Será necessário escritório/agência ou preposto na cidade do contratante. 

11. MAVITUR VIAGENS E TURISMO EIRELI. 

12. Os incentivos serão necessários conforme o item 7.23 do Edital. 

 

Dê ciência à Requerente, após divulgue-se esta decisão no Site da CMSL/MA, 

e considerando ausência de qualquer prejuízo ao procedimento licitatório para o Pregão 

Presencial 003/2019 e não havendo nova exigência a ser buscada pelos licitantes, o 

prazo para abertura do certame continua no dia 03/06/2019 às 09h00min. 

 

 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 

Pregoeira CMSL/MA 


