
De : Fernanda Reichow
<fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br>

Assunto : Re: Esclarecimento PE 6/2021
Para : Licitação - WTS <licitacao@wts.adm.br>

Cc : licitacoes <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>

Zimbra fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br

Re: Esclarecimento PE 6/2021

seg, 03 de mai de 2021 17:30
1 anexo

Boa tarde Simone, 

Abaixo as respostas referente aos esclarecimentos solicitados, sendo: 

1 - Sim, deverá ser cadastrado no sistema Licitações-e o valor total da taxa
de agenciamentos, por gentileza, observar o item 5.6 e o 5.6.1 do Edital. 

2 - Sim. 

3 - De acordo com o item 5.6.3 do Edital "A FDMS não acolherá proposta com taxa
negativa".

4 -  Não, por gentileza observar o item 13.1 do Edital "Homologada a Seleção Pública
com a adjudicação do lote em favor da empresa vencedora do certame, será formalizado,
com a FDMS, o Termo de Compromisso de Fornecimento, em
documento escrito assinado através da plataforma Clicksign".

5 - Sim, a fatura poderá ser consolidada mas o demonstrativo de cobrança das
Cias Aéreas deverá vir em apenso, para lisura e comprovação dos valores faturados por
elas. Por gentileza, observar o item 16.1.

6 - Não é necessário designar um posto de atendimento nas dependências ou em
local/estado da Fundação.

Atenciosamente,
--
Fernanda Reichow
Compradora/Pregoeira
Departamento de Compras e Licitações

Rua Lobo da Costa 447, Centro - Pelotas/RS, CEP: 96010-150.
Contato: (53) 3026-6937
http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms

De: "Licitação - WTS" <licitacao@wts.adm.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 29 de abril de 2021 17:56:44
Assunto: Esclarecimento PE 6/2021

Boa tarde Senhores!
 
Solicitamos os esclarecimentos abaixo:
 

1.        O Valor a ser cadastrado no sistema licitacoes-e é o menor  valo global para o
serviço do agenciamento?

2.       Será permitido taxa de agenciamento global no valor  de R$ 0,01(um centavo) que
é o menor valor que o sistema licitacoes-e aceita, porem arredondando é R$ 0,00
(zero)?

3.       Caso não seja aceito  R$ 0,00 (zero), o menor valor de agenciamento unitário
aceito será R$ 0,01 (um centavo)?

4.       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?

5.       Será permitido participação de agencia consolidada?
6.       Será necessário posto de atendimento ou escritório de representação na cidade do

contratante?
 
Ficamos no aguardo,
 
 
Simone Maia
Fone (49) 3335-0531/ Cel/Whatsapp (49) 99925-7314
WTS Assessoria Ltda ME

 




