
 

 

ESCLARECIMENTOS 01 A 07 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - UASG 926482 

 
Pergunta 1: 
 
Prezados Senhores, bom dia! 
 
Em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2022 – CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS/CAU-MG - UASG 926482, 
solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
Será aceito o Valor Unitário de R$ 0,0001 (com quatro casas decimais) para a Taxa de 
Agenciamento de Viagens?  
 
Resposta 1: 
 
Sim, será aceito o valor unitário de R$0,0001. 
 
Pergunta 2: 
 
Ou o Valor Unitário Mínimo para a Taxa de Agenciamento de Viagens será de R$ 0,01 
(com duas casas decimais)? 
 
Resposta 2: 
 
O valor unitário mínimo será o menor valor aceito pelo Sistema Comprasnet (R$0,0001). 
 
Pergunta 3: 
 
É obrigatório Posto de Atendimento nas dependências da CONTRATANTE ou escritório 
na localidade? 
 
Resposta 3: 
 
Não é obrigatório ter Posto de Atendimento nas dependências da Contratante e nem 
escritório em Belo Horizonte ou em Minas Gerais. 
 
Pergunta 4:  
 
Qual é a empresa que atualmente executa os serviços objeto da presente licitação e qual 
a taxa de agenciamento praticada pela respectiva empresa?  
 
Resposta 4: 
 



 

 

O serviço de agenciamento de viagens atualmente é prestado pela empresa L.A. Viagens e 
Turismo Ltda, CNPJ: 04.613.668/0001-65. 
 
Na última contratação, o CAU/MG havia adotado o critério de maior desconto. A empresa 
ofereceu desconto de R$99,99 por unidade de serviço. 
 
Pergunta 5: 
 
Será permitida a cobrança de Taxa DU? 
 
Resposta 5: 
 
Não. A taxa de agenciamento é entendida como a taxa DU, remuneração cobrada pelas 
agências de viagem para o serviço de atendimento prestado aos clientes. Dessa forma, o 
único valor a ser quitado será o valor cobrado por agenciamento. 
 
Pergunta 6: 
 
As faturas poderão ser entregues quinzenalmente com pagamento decendialmente? 
 
Resposta 6: 
 
As faturas deverão ser entregues com a periodicidade que consta dos termos e 
documentos do processo. 
 
Pergunta 7: 
 
“A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência”. Por recebimento definitivo entende-se que é a 
emissão e entrega do bilhete? 
 
Resposta 7: 
 
Sim. 


