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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.00037/2019
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO
SRP Nº 038/2019/SML/PVH
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS), visando atender as necessidades da Administração Pública 

Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações 

técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste edital,

A empresa SelfeCorp Viagens Corporativas,  se manifestou
através por meio do e-mail pregoes.sml@gmail.com, solicitando
esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
077/2019, datado de 27/06/2019, às 10hs:30min.(Horário local).

O Pregoeiro, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes esclarecimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente, em conformidade com edital, senão vejamos:

2.3.  Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até o dia, 3 (três) dias úteis anteriores
a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
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.

II – DO QUESTIONAMENTO
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Em  síntese,  A  mencionado  empresa  solicita  o
seguinte: 

“Em qui, 27 de jun de 2019 às 10:14, Setor de Licitações -
SelfeCorp  Viagens  Corporativas  <licitacao@selfe.com.br>
escreveu:  Bom  dia  a  todo  Afim  de  definirmos  nossa
participação  neste  importante  certame  solicitamos  os
seguintes esclarecimentos

1. Poderá ser cobrada a taxa DU 10%?

2. É necessário posto de atendimento na cidade de Porto Velho?

3. Haverá etapa de lances objetivando taxa negativa?

4. Qual o critério de desempate, sendo ofertas iguais dadas 
por ME/EPP e outras?

5. Aguardamos pronunciamento a respeito,”

III - DO ESCLARECIMENTO

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.

Diante  dos  fatos  arguidos esclarecemos  só

seguinte:

1 – “Poderá ser cobrada a taxa DU 10%?”. 
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1) Resposta:  Não será cobrado taxa DU de 10%, pois

conforme entendimento do  Segundo o Ministro do TCU, Raimundo

Carreiro: Que,  “Qualquer modelo remuneratório que estabeleça

um percentual do valor da tarifa, seja ele por maior desconto

ou  por  maior  acréscimo,  configuraria  estímulo  para  que  as

empresas  contratadas  não  escolhessem  as  passagens  mais

baratas” por essa razão a resposta a este questionamento é

negativa.

2 - “É necessário posto de atendimento na cidade de Porto

Velho?”.

2) Resposta: Não, mas conforme o item 8.20 do edital,

das obrigações da contratada, é obrigatório disponibilizar um

funcionário  para  atendimento  24  durante  os  sete  dias  da

semana, In Verbis;

8.20. Disponibilizar  atendimento  via

telefone,  SEM  ÔNUS,  para  o  órgão

requisitante, com atendimento 24h por dia, 7

(sete)  dias  por  semana,  designando  um

funcionário para efetuar o atendimento quando

solicitado.

3  -  “Haverá  etapa  de  lances  objetivando  taxa

negativa?”.

3)  Resposta;  Não  será  aceita  valores  negativos,

Conforme ao subitem 5.2.11. Caso hajam propostas empatadas

(empate real), mesmo após convocação do sistema para  lance
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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, ou seja, por sorteio somente das  propostas

que estiverem empatadas com menores preços, exemplo: 5(cinco)

empresa ofertarem valores de 0,01 – somente estas vão para o

sorteio.

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.

4  -  ”Qual  o  critério  de  desempate,  sendo  ofertas
iguais dadas por ME/EPP e outras?”

4)O critério de desempate é o mesmo exemplificado 
acima, resposta 3.

IV – 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, 27 de junho de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML
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