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ESCLARECIMENTOS  

Prezados Senhores, 

 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico nº 12/2020, que tem por objeto a contratação de serviço de natureza continuada, 

por intermédio de operadora ou agência de viagens, compreendendo os serviços especializados 

de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e 

internacionais, de quaisquer companhias brasileiras ou estrangeiras, para atender as 

necessidades deste Senac-DF, trazemos os seguintes esclarecimentos: 

 
Empresa: SELFECORP OPERADORA TURÍSTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA-ME 
 

Pergunta 1: “A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas 
dependências ou em local/estado do contratante”?   

Resposta: “Não há necessidade de um posto de atendimento nas dependências da contratante 
mas um preposto é fundamental que tenhamos para contato direto. 

Pergunta 2: “A proposta poderá com 4 (quatro) casas decimais”? 

Resposta: A proposta deverá ser apresentada com 2 (duas) casas decimais. 

Pergunta 3: “Na etapa de lances poderá ofertar valor com mais de 4 (quatro) como valor 
único?” 

Resposta: As licitantes deverão ofertar lances para todos os itens, cujo julgamento da proposta 

será pelo menor valor global apresentado. 

Pergunta 4: “Para assinatura do contrato o licitante vencedor deverá se deslocar até o 
contratante, ou poderá assinar de forma eletrônica, E-CPF?”  

Resposta: Poderá assinar de forma eletrônica, E-CPF. 

Pergunta 5: “Aceita documentos com autenticação digital e assinatura eletrônica para 
proposta e anexos”?  

Resposta: Sim. 

Pergunta 6: “Qual critério de desempate entre duas ou mais licitantes quando houver 
igualdade de preços entre as Propostas, e não houver lances para definir o desempate”? 

Resposta: Conforme estabelecido no edital no item 2.7, o desempate não é aplicável e não será 
aceito, consequentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão 
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convocadas e conforme o subitem 2.7.1, caso ocorra a convocação para lance de desempate, 
esta deverá ser desconsiderada. 

Pergunta 7: “Qual o fornecedor atual, valor do contrato e da taxa do serviço prestado”?  

Resposta: Não temos fornecedor atualmente. 

 

Brasília-DF, 07 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 


