
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2016/FEC 

PROCESSO Nº 253967-0 

 

QUESTIONAMENTO  

 

Questionamento 2: Empresa BBTUR, questionou: 

 

1- A agência poderá apresentar todos os documentos para fins de habilitação com 

CNPJ da matriz sendo que o CNPJ cadastrado no licitações-e pertence à filial?  

 

 RESPOSTA:  

1) Deverá ser apresentada a documentação da que estiver cadastra no licitação-e. 

 

 

2- A vigência do contrato é de 12 meses podendo ser prorrogado por meio de aditivo. 

Nesse caso haverá reajuste do preço por meio de algum índice oficial? 

  

RESPOSTA:  

2) Não haverá reajuste. 

 

 

3- Referente a eventos, a remuneração da agência será a mesma taxa de 

agenciamento dos demais serviços? 

  

RESPOSTA:  

3) Sim. 

 

 

 

 

 



 
4- Quanto à letra F do item 3.2 qual o volume mensal referente ao serviço de eventos? 

  

RESPOSTA:  

4) Durante o Período de 12 meses do contrato anterior, não houve serviço referente 

ao item citado. 

 

 

5- Ainda referente ao item 3.2 letra f o custo com coordenador de eventos deverá 

estar incluso no preço ou a FEC irá custear à parte? 

  

RESPOSTA:  

5) Deverá estar incluso no preço. 

 

 

6- Quanto ao item 11.6 podem nos enviar o cronograma-físico financeiro para 

conhecimento? 

  

RESPOSTA:  

6) Corrigindo a redação do item 11.6. 

 

Anterior: “Efetuar o pagamento à CONTRATADA, até 30 (trinta) dias, da emissão da 

Nota Fiscal, de acordo com o cronograma-físico financeiro, desde que cumpridas 

todas as exigências do contrato.” 

 

Atual: “Efetuar o pagamento à CONTRATADA, até 30 (trinta) dias, da emissão da Nota 

Fiscal, desde que cumpridas todas as exigências do contrato.” 

 

 

 

 

 



 
7- Qual a quantidade mensal de solicitações de check-in? 

  

7) RESPOSTA: A média mensal de Check-in é de 157, podendo ser para menos ou 

para mais. 

 

 

8- Qual a quantidade mensal de solicitações de reembolso? 

  

RESPOSTA:  

8) Durante o Período de 12 meses do contrato anterior, houveram 02 reembolsos. 

Informamos que estes serviços serão custeados com recursos de Projetos, com isso, 

o valor deverá ser reembolsado integralmente. 

 

 

9- Entendemos que a SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA DO TIPO MENOR VALOR DA TAXA 

DE AGENCIAMENTO não é permitido cobrança de taxa DU ou tarifas comissionadas. 

Qual o entendimento da FEC referente à cobrança de tarifas comissionadas e taxa DU? 

Há obrigatoriedade de devolução deste valor? Não há informações referente a 

devolução de comissão no contrato. 

  

RESPOSTA:  

9) Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 

relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, 

tributos de qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, 

direitos trabalhistas e previdenciários. 

Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades 

insanáveis, bem como aquelas cujo valor seja manifestamente inexequível, salvo se 

devidamente justificado pela proponente, mediante a apresentação de elementos 

concretos que demonstrem sua exequibilidade. 


