
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo nº: 02.00433/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 024/2018 SRP Nº 018/2018
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO
DE  PASSAGENS  AÉREAS  (NACIONAL  E  INTERNACIONAL),  visando
atender  as  necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e
Indireta do Município de Porto Velho

As empresas,  CASA NOVA TURISMO LTDA – ME, SELFCORP VIAGENS
CORPORATIVAS e MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, se manifestaram
através  de e-mail  enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,
solicitando  esclarecimento  referente  ao  Edital  do  Pregão
Eletrônico  de  nº  024/2018  SRP  Nº  018/2018,  respectivamente
datado de 13/03/2018, às 08h:19min, 13/03/2018 às 09h:24min e
12/03/2018 às 13h:57min.

A Pregoeira, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pela senhora ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos
referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados  a pregoeira até o dia 08 de
agosto,  3 (três) dias úteis anteriores à
data  designada  para  abertura  da  Sessão
Pública,  exclusivamente  pelo  e-mail
pregoes.sml@gmail.com;

2.4.  As  consultas  formais  serão
respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site
www.licitacoes-e.com.br,  no  campo
MENSAGENS, no link correspondente a este
edital.
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A princípio devemos esclarecer que a licitação é um

procedimento  administrativo,  ou  seja,  uma  série  de  atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

I – DO QUESTIONAMENTO DAS EMPRESAS

Em síntese, as empresas alegam que:

 CASANOVA TURISMO LTDA – ME, pergunta o seguinte: 

 “Para melhor entendimento do subitem 10.4 alínea b, a
licitante que se enquadra como agência Consolidada poderá
apresentar a declaração da Agência Consolidadora, onde a
mesma autoriza a Consolidada emitir e comercializar os
bilhetes aéreos?” 

Resposta:  Mantendo-se  os  termos  do  edital,  a  empresa
poderá sim, apresentar a declaração emitida pela agência
consolidadora.

 “Também, no caso de agência Consolidada, o registro IATA
poderá estar em nome da Consolidadora?”

Resposta:  Conforme  o  subitem  10.4.3.  alínea  e) Na
hipótese da licitante não dispor do registro perante a
IATA,  poderá  apresentar  declaração expedida  pelas
empresas  internacionais  de  transporte  aérea  regular,
listadas na página da internet da Agência Nacional de
Aviação  Civil  –  ANAC,  obtida  no  site  www.anac.gov.br,
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traduzidas  por  tradutor  juramentado,  se  for  o  caso,
comprovando  que  a  licitante  é  possuidora  de  crédito
direto e está autorizada a emitir bilhetes de passagens
aéreas  internacionais  durante  a  vigência  do  futuro
contrato.

 MARFLY BIAGENS E TURISMO LTDA:

1. “O Valor global a ser cadastrado no BB é o valor GLOBAL
do agenciamento? Por exemplo: 1435xR$ 0,01 = R$14,35?”

2. “O valor a ser cadastrado no BB é o valor UNITÁRIO do
Agenciamento? Exemplo: R$ 0,01”

3. “Será aceito proposta abaixo de R$ 14,35 (Taxa Global de
Agenciamento)?”

4. “Será aceito proposta de R$ 0,01 de taxa de agenciamento
Global?”

5. “Qual  será  o  meno  valor  aceito  como  taxa  de
agenciamento?”

6. “A quantidade deste pregão é 1435 passagens?”

Diante dos fatos arguidos informamos que não será

aceita taxa negativa e considerando que na licitação anterior

(2016) o licitações-e não aceitou o valor R$ 0,00 e informamos

ainda  que  o  valor  R$  0,01  poderá  ser  ofertado,  caso  haja

empate real, será considerado o subitem 5.2.11:

 “Caso hajam propostas empatadas (empate real),

mesmo  após  convocação  do  sistema  para  lance

final onde haja prerrogativa de preferência de

contratação,  a  classificação  se  fará  em

conformidade com o art. 45, § 2º da Lei Federal

8.666/93 c/c art. 9º da Lei 10.520/2002.”

Ademais, conforme o Item 8.1 do Edital, o critério

de julgamento de propostas será exclusivamente o de "Menor

Preço" ofertado pelo Serviço de Agenciamento. Deste modo, sua

proposta deverá ser enviada sob a seguinte análise: Quanto

será cobrado pelo serviço de agenciamento de 1.435 passagens?
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Ou  seja,  quanto  será  cobrado  no  total  para  agenciar  esse

quantitativo  de  passagens.  Quero  saber  o  valor  total  do

serviço, sendo que os preços unitários só serão levados em

consideração/deverão ser apresentados quando da apresentação

da proposta pelo arrematante.

II – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos  esclarecimentos  e

informamos que o Edital não sofrerá alterações, permanecendo

inalterada a data para a realização da licitação.

Porto Velho/RO, 13 de março de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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