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1 – Serão aceitas propostas e/ou lances com o valor de R$ 0,0001 (Um Décimo de Milésimo de Real) conforme prática
atual do mercado ?2 – Serão aceitas propostas e/ou lances com o valor de R$ 0,01 (Um centavo) ? 3 – Serão aceitas
propostas com valores zerados (R$ 0,00) para a taxa de agenciamento ?Caso seja aceito tal valor, como a licitante
poderá comprovar a exequibilidade de sua proposta ? Será solicitada a planilha de custos para que comprove que
conseguirá  obter lucro  com um percentual  sobre a taxa de agenciamento assim ?  4  –  Ou a  proposta deverá  ser
cadastrada conforme o subitem 6.6., item 6 do Edital que segue abaixo (R$ 210.000,00 – Valor que deverá ser inserido
no  sistema  do  site  Compras  Net)?“  ...  6.6.  Será  considerada  manifestamente  inexequível  proposta  inferior  a  R$
210.000,00 (duzentos e dez mil reais), valor total anual das passagens constante na coluna “D” da tabela do Termo de
Referência. ...” 5 – Os lances serão sobre o valor da taxa de agenciamento ? 6 – Será efetuado sorteio entre as licitantes
empatadas, conforme estipulado na Lei nº 123/2006 para os casos de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ? 7 –
Será efetuada retenção de impostos conforme instituído na Instrução Normativa nº 1.234/2012 ? Caso a resposta seja
positiva, contestamos desde já, pois somos uma Microempresa e somos beneficiados pelo regime diferenciado (Simples
Nacional);  onde  tais  impostos  são recolhidos.  Sendo  que  a  própria  legislação  isenta  e  favorece  empresas  que  se
encontram em tal condição.8 – Será obrigatório ter estabelecimento no Estado do Paraná ou instalação de posto de
atendimento dentro desta renomada instituição ? 9 – Por fim, gostaríamos de saber qual seria a empresa que os atende
atualmente e qual seria o valor da taxa de agenciamento praticado pela mesma?
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