
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 014/2017/FEC 

PROCESSO Nº 325420-X 

 

QUESTIONAMENTO  

 

Questionamento 3: Empresa  DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, 

questionou: 

 

1- Será aceito taxa de agenciamento com valor de R$ 0,01? 

 

1) RESPOSTA: Sim.  

 

 

2- Nesses tipos de licitações as empresas de agenciamento já cadastram seu menor valor para 

taxa de agenciamento, ocasionando assim um empate entre as proposta cadastradas, qual 

será o critério usado para desempate das propostas? Lembrando que nesse casso não haverá 

envio de lances, portanto não poderá haver desempate das empresas para quem enviou lance 

primeiro, pois a etapa de lances abrirá ao mesmo tempo para todos. Qual será o critério de 

desempate? Sorteio ou hora de registro de proposta? 

  

2) RESPOSTA: Sorteio nos moldes presencial, em que todas as empresas que 

ofertaram o mesmo valor irão participar, mesmo não estando presentes. 

 

 

3- Qual empresa que atende o contrato atualmente e o valor da sua taxa? 

  

3) RESPOSTA: A empresa prestadora dos serviços atualmente é a MARFLY VIAGENS E 

TURISMO LTDA-ME, que pratica o valor da taxa de agenciamento por R$ 0,01 (um 

centavo). 

 

 



 
 

4- No Anexo I subitem “4.20 Manter estabelecimento ou representante nos municípios de 

Niterói/RJ ou Rio de Janeiro/RJ, para atendimento da FEC. Pergunta: Podemos ter um preposto 

em qualquer uma das cidades? Qual o prazo para informar o preposto? 

 

4) RESPOSTA: Sim, o prazo para informar o preposto será na assinatura do contrato. 

 

 

5- No subitem 4.33 “letra f) Por ocasião dos eventos da FEC que exigirem aquisições de mais 

de 50 (cinquenta) passagens e/ou reservas de hotel, a contratada deverá enviar, ao local do 

evento, sem custo adicional, um profissional especializado, devidamente identificado 

mediante uso de crachá, com conhecimento de hotel, translado, e emissão de passagens capaz 

de atender aos convidados da FEC, em tempo integral. Se necessário, a critério da Diretoria da 

FEC, a Contratada deverá manter um funcionário na sede da FEC, no período que anteceder 

esses eventos, até que todas as passagens tenham sido emitidas e enviadas aos convidados.” 

O funcionário que seja enviado ou até mesmo contrato na cidade do evento ira gera um custo, 

pois terá que fazer a devida recepção ao evento ou até mesmo antes do referido. As passagens 

e/ou hospedagem são enviadas on-line, para cada participante, diante disto não há 

necessidade do funcionário para entrega de emissões ou até mesmo de confirmação de 

hospedagem. Diante dos fatos solicitamos a exclusão do item pelos motivos mencionados.   

  

5) RESPOSTA: A cláusula será mantida. 

 

 

6- Será necessário posto de atendimento? 

  

6) RESPOSTA: Não. 

 

 

 

 


