
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 RAV no valor de R$ 0,01? Será considerado o valor da Coluna “E” 
atentando para o item 8.3, 8.4, 8.5 do edital, então, qualquer que seja o valor da 

coluna “b”, será julgado de acordo com os itens citados. 
2)      Será aceito RAV no valor de R$ 0,0001? Idem acima 
3)      Caso seja aceito o valor de R$ 0,0001 haverá arredondamento para R$ 0,00? Sim, 
considerando que a moeda nacional consiste em 02 (duas) casa após a vígula 
4)      Será aceito RAV no valor de R$ 0,00? Desde que atenda o item 8.3, 8.4. 8.5 
5)      No ANEXO I letra B item 2 informar que não será aceito valores acima da coluna B 
e coluna E. Pergunta: Será aceito valor menor que R$ 2.018.554,12 na coluna E? O 

pregão tem a finalidade de obter é o melhor valor para contratação, nesse caso 
atentar para os itens 8.3., 8.4., 8.5 do edital. 
6)      No item 4 subitem 4.1.4 solicita a instalação de atendimento da empresa. 
Pergunta: Esta instalação será dentro da própria empresa ganhadora? Não será 

necessário posto de atendimento na Fundação ou em Lavras/MG. 
7)      Continuando a pergunta anterior. A instalação terá que ser dentro da FUNDECC? 
8)      No item 4 subitem 4.1.4 letra f). Pergunta: A empresa terá que entregar bilhetes 

em mãos dos passageiros em qualquer localidade? Os bilhetes poderão ser envidados 
via e-mail, salvo quando de algum caso especifico em que o passageiro não tenha 
acesso de imediato a ferramenta. 
9)      Qual empresa que atende o contrato e o valor da sua taxa? CNPJ nº 

20.627.568/0001-44 – R$40,00 
10)   Será necessário posto de atendimento na FUNDECC? Não será necessário. 
11)   Será necessário filial em Lavras/MG? Não será necessário 

 
Att, 
Kessia Silva 
Licitações e Contratos 
DECOLANDO TURISMO LTDA 
E-mail: kessia@decolando.com.br 
 


