
RESPOSTA QUESTIONAMENTOS PE 06/2021 

EMPRESA: SelfeCorp 

1 – A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas dependências ou em 
local/estado do contratante? 

Não é exigido o atendimento presencial do preposto nas dependências da Prefeitura. O 
atendimento poderá se dar por qualquer meio que garanta a execução adequada do serviço e 
a comunicação efetiva entre as partes, com respostas imediatas do CONTRATADO aos 
pedidos realizados pela CONTRATANTE, bem como ao cumprimento das obrigações descritas 
no item 5 do Termo de Referência. 
 

2 – Planilha de custo / exequibilidade poderá conter lucros provenientes de outros contratos e 
metas globais? 

A planilha de custos deverá conter elementos que demonstrem, de forma inequívoca, 
sua exequibilidade. 

3 – Será desclassificado a licitante que apresentar proposta, ou na etapa de lances valor com 
mais de 4 (quatro) casas decimais, zero ou negativo? 

Não será aceita proposta com mais de 4 (quatro) casas decimais ou negativo e ainda 
sendo que o Sistema Comprasnet não aceita proposta de valor R$ 0,0000 (zero reais), o 
mesmo não será permitido. 

4– Para assinatura do contrato a licitante vencedora deverá se deslocar até o contratante, ou 
poderá assinar de forma eletrônica, E-CPF? 

 Poderá assinar de forma eletrônica 

5 – Aceita documentos com autenticação digital e assinatura eletrônica para proposta e 
anexos? 

 Sim, autenticação digital e assinatura eletrônica são aceitas mediantes a possibilidade 
de conferência, caso necessário, da chancela digital, devendo a chave de registro estar 
legível. 

6 – Qual o fornecedor atual/último, valor do contrato e da taxa do serviço prestado? 

Contrato 22/2020 
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA EPP 
Valor global: R$ 600.002,32 
Taxa de serviço: R$ 0,01 
 

EMPRESA: WTS Assessoria Ltda ME 

1.        Para a 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? 

Poderá assinar de forma eletrônica 



2.       Será aceito agenciamento  no valor de R$ 0,00001 (um milésimo) de centavo que é o 

menor valor que o sistema comprasnet aceita, posteriormente arredondando equivale a R$ 

0,00 (zero)? 

Valor Unitário mínimo para a Taxa de agenciamento será de R$ 0,01 (um centavo), com duas 
casas decimais. 

3.       Será aceito agenciamento R$ 0,00 (zero)? 

Sendo que o Sistema Comprasnet não aceita proposta de valor R$ 0,0000 (zero reais), o 

mesmo não será permitido. 

4.       Caso não seja aceito agenciamento de 0,00001 (um milésimo) o menor valor aceito será 

R$ 0,00 (zero)? 

Não. 

5.         Será permitido participação de agencia consolidada? 

Sim, desde que a condição de consolidada não afete, em hipótese nenhuma, a forma de 

prestação dos serviços , conforme estabelecido no Termo de Referência 

6.       Será necessário posto de atendimento ou escritório de representação na cidade do 

contratante? 

Não é exigido o atendimento presencial do preposto nas dependências da Prefeitura. O 
atendimento poderá se dar por qualquer meio que garanta a execução adequada do serviço e 
a comunicação efetiva entre as partes, com respostas imediatas do CONTRATADO aos 
pedidos realizados pela CONTRATANTE, bem como ao cumprimento das obrigações descritas 
no item 5 do Termo de Referência. 
 


