
Prezados (as), boa tarde! 
A VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., interessada no certame em questão, vem por meio 
desse, NOVAMENTE, de acordo com o Item 23.5 do Edital, solicitar esclarecimento, uma vez que as 
respostas informadas no questionamento anteriormente realizado não sanaram as dúvidas apontadas, 
cruciais para o perfeito dimensionamento da proposta . 
  
1. Reformulando a pergunta já respondida anteriormente, visto que na ocasião não obtivemos uma 
resposta clara, prosseguimos. No Termo de Referência (letra “A”), a coluna (B) “Média Remuneração do 
Agente Viagem – RAV”, traz a remuneração de R$ 42,50 conforme tabela abaixo: 

  
A-VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

Serviço 

(A) 

Quantidade 
Anual de 
Passagens 
(estimado) 

(B) 

Média 
Remuneração 

do Agente 
Viagem - 

RAV 

(C) 

C = A x 
B 

RAV 
Total 

(D) 

Valor Anual 
das 

Passagens 

(E) 

E = C + D 

Valor Anual 
Estimado da 
Contratação 

Serviços de serviços de 

Agenciamento de 

Viagens, que ofereça o 

menor valor, 

compreendendo os 

serviços de emissão, 

remarcação e 

cancelamento de 

passagens aéreas 

nacionais e 

internacionais e 

aquisição de seguro 

viagem 

1504 42,50 63.920,00 2.018.554,12 2.082.474,12 

Total 1504 42,50 63.920,00 2.018.554,12 2.082.474,12 

  
Com base nesta informação, perguntamos: 
  

a)        Para a coluna (B), será aceito TAXA com quatro casas decimais, após a vírgula no 
valor  de R$ 0,0001? 

 b)        Para a coluna (B), será aceito TAXA no valor de R$ 0,01? 

c)         Para a coluna (B), será aceito TAXA no valor de R$ 0,00? 
a/b/c: 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(item 8.3, 8.4, 8.5). 
  

d)           Para a coluna (B), será aceito TAXA no valor NEGATIVO? 

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. Em face de esclarecimentos realizados anteriormente, obtivemos as seguintes respostas para as 
perguntas abaixo: 
  
“Quanto a PLANILHA DE CUSTOS, perguntamos: 
  



a)   Será exigido apresentação de planilha de custos para comprovar a exequibilidade 

da proposta? Observar item 8 do Edital 

b)  Caso positivo, a apresentação da mesma será juntamente com a proposta de 

preço? Idem acima 

c)   Para comprovação de exequibilidade da proposta, a Agência pode apresentar em 

sua planilha, Receitas oriundas de planos de metas Global? Idem acima 

d)  Para a comprovação de exequibilidade da proposta, a Agência pode apresentar em 

sua planilha, Receitas oriundas de outros contratos que a mesma possui, junto a 

Administração Pública ou Empresas Privadas? Idem acima 

e)   Caso a planilha seja questionada, qual a forma aceitável para comprovação de 

exequibilidade? Idem acima” 
  

Ocorre que, o item 8 do Edital, nada fala sobre a obrigatoriedade da apresentação de planilha de Custos. 
Por este motivo, novamente questionamos: 

  

a)   Será exigido apresentação de planilha de custos para comprovar a exequibilidade da 

proposta? 

b)  Caso positivo, a apresentação da mesma será juntamente com a proposta de preço? 

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso 

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, 

a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 

2008 

c)   Para comprovação de exequibilidade da proposta, a Agência pode apresentar em sua 

planilha, Receitas oriundas de planos de metas Global? Poderá fazer parte das 

diligências do item 8.4 do edital. 

d)  Para a comprovação de exequibilidade da proposta, a Agência pode apresentar em sua 

planilha, Receitas oriundas de outros contratos que a mesma possui, junto a 

Administração Pública ou Empresas Privadas? Sim 

 
3. O item 4.1.4 do Termo de Referência traz o seguinte texto: “Para a execução dos serviços, a empresa 

Contratada deverá estar instalada à sua conta e responsabilidade com pelo menos um posto de 

atendimento com linhas telefônicas, inclusive para Fac-símile; 1 (um) equipamento (microcomputador 

com acesso à Internet), por atendente, integrado às companhias aéreas, e demais equipamentos, inclusive 

sistema de comunicação via “Skype”, 01 (um) ponto de acesso a sistema selfbooking (Benner/E-booking, 

Amadeus e/ou outros sistemas semelhantes) para visualização em tempo real das vagas disponíveis no 

trecho pesquisado, cotação, reservas de passagens (sem ônus para a Contratante), mobiliários necessários e 

suficientes para a prestação dos serviços contratados.” 

a)     Diante do exposto acima, entendemos que o Posto de Atendimento poderá 

ser instalado na sede da empresa Contratada, ou seja em qualquer estado da 

Federação, não sendo obrigatório que o mesmo seja instalado no Estado da Contratante 

(Minas Gerais). Está correto nosso entendimento? Sim 
4. Por fim segue abaixo, novamente,  resposta de esclarecimento realizado anteriormente: 
 
“Será obrigatória a apresentação de Faturas das Cia Aéreas, juntamente com as Faturas da 
Agência? Atentar item 4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS do Edital” 
  
Nesse sentido, diante da falta de clareza na resposta acima, reformulamos a pergunta:. Quando da 
apresentação da Nota Fiscal para recebimento pelos serviços prestados, questionamos: Juntamente com 
a Nota Fiscal da Prestação de Serviços a Contratada terá que apresentar também as Faturas das Cias 

Aéreas que são emitidas para a Contratada?Não será necessário na apresentação.. 
 



Diante dos esclarecimentos que se fazem necessários, ficamos no aguardo da devida resposta, 
agradecendo desde já a atenção. 
 

 


