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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

À WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ nº 07.340.993/0001-90, com sede a rua Humberto Morona, nº 185, Cristo Rei, 

CEP: 80050-420, Curitiba – Paraná, neste ato representada por seu representante legal, Hugo 

Henrique Aurélio de Lima, Sócio Administrador, CPF n° 032.957.839-18, RG n° 7.043.296-0-

SSP/PR, vem por meio deste solicitar pedido de esclarecimentos referente ao processo em 

epígrafe. 

 

1. Para liberação do pagamento a contratada deverá apresentar Fatura da Companhia aérea? 

 
2. Para assinatura do contrato a licitante vencedora poderá utilizar assinatura digital e-cpf de seus 
representantes? 
 
3. Serão aceitos documentos com autenticação digital? 
 
4. Aceitarão oferta da taxa de agenciamento com valores zero ou negativo para taxa de 
agenciamento?  
 
5. Ainda referente a taxa de agenciamento, quantas casas decimais poderão ser usadas na 
proposta? 
 
6. Será exigido Seguro/Garantia no contrato? Se sim, quantos % (por cento)?  
 
7. A proposta a ser inserida no sistema deverá contemplar valor global do contrato, da taxa de 
agenciamento ou unitário desta? 
 
8. Qual o último ou atual fornecedor a prestar os serviços ora licitado? Ainda neste âmbito, qual o 
valor da taxa ou desconto praticado? 
 
9. O desconto deve ser ofertado sobre o taxa de serviço de agenciamento ou sobre as tarifas das 
passagens aéreas? 
 
10. Qual seria o modelo da proposta comercial? Pois a mesma não está no edital.  
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