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ESCLARECIMENTO Nº 01 

 
Pregão Presencial nº 018/2018, protocolo nº 141/2017 

 
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de intermediação para o 
fornecimento de passagens aéreas e estadas em rede hoteleira. 
 
Considerando os questionamentos abaixo, apresentados no dia 25/06/2018, seguem os devidos 
esclarecimentos feitos pela área técnica: 
 
Questionamento 01 
 
Tendo em vista que as propostas devem tem somente duas casas decimais após a vírgula, o menor 
valor que pode ofertado é 0,01% de taxa de administração? 
 
Resposta 1 
 
Não, poderá ser dada taxa zero ou taxa negativa. 
 
Questionamento 02  

Será aceita taxa de administração de 0,00% ou negativa, como por exemplo: -0,10%? 
 
Resposta 2 
 

Sim. 
 

Questionamento 03  

Gostaríamos de saber se será aceito envelopes enviados via correio devidamente separados e 
identificados conforme exigência do Edital? 
 
Resposta 3 
 

Os envelopes (Envelope 1 - Proposta de Preços e Envelope 2 – Habilitação) podem ser enviados via 
correio, devendo estar lacrados e preferencialmente apresentando na parte externa as seguintes 
indicações: 
 
ENVELOPE – CREDENCIAMENTO 
Contento cópia autenticada de um dos documentos constantes do ltem 10.1.1 do Edital e as 
declarações previstas nos Anexos VI e VII. 
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ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de intermediação para o fornecimento de 
passagens aéreas e estadas em rede hoteleira. 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de intermediação para o fornecimento de 
passagens aéreas e estadas em rede hoteleira. 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 

Considerando que estes esclarecimentos não afetam a formulação das propostas, fica 
mantida a data de sessão da licitação. 

 
Campinas, 26 de junho de 2018. 
 
 
 
Helen Cardoso de Jesus 
Pregoeira 


