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ESCLARECIMENTOS Nº 4 

Prezados(as), 

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: JOYCE RODRIGUES OLIVEIRA – ADVOGADA E CORRESPONDENTE JURÍDICO 
 

Pergunta 1: “O novo decreto 10.024/2019, determina que no planejamento do pregão, na 

forma eletrônica, será observado os critérios de julgamento e aceitação das propostas, o modo 

de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta. De igual modo, no edital deverá constar o valor estimado ou o 

valor máximo aceitável. Quanto a esse assunto, apresento os seguintes questionamentos: 

 O presente edital não previu o valor ou percentual do intervalo mínimo. Nesse sentido, 

Sr. Pregoeiro, qual seria o intervalo mínimo permitido entre os lances de cada item? 

Seria o mesmo informado na relação de itens, anexada junto ao edital, isto é, de 

R$50,00 (cinquenta reais)?“ 

Resposta: O intervalo mínimo permitido entre os lances de cada item será de R$ 50,00 

(cinquenta reais). 

 “O anexo I do edital, bem como o documento “relação de itens” anexo junto ao edital, 

informa que o valor unitário estimado de todo e qualquer item é de R$30,00. Nesse 

sentido, é correto dizer que R$30,00, é o valor estimado por serviço unitário da taxa do 

agente?” 

Resposta: Conforme apresentado no edital, item 9.1, o julgamento da proposta será pelo 

menor valor global apresentado. Os lances serão contabilizados dentro do valor total 

apresentado no Anexo I.  

Pergunta 2: “O item “2.7.1” do edital informa que “caso ocorra a convocação para lance de 

desempate, esta deverá ser desconsiderada. A referida convocação é automática, entretanto 

conforme o subitem anterior, não se aplica à presente licitação, pelo motivo exposto o 

desempate não é aplicável e não será aceito, consequentemente as empresas que ofertarem 
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lance de desempate não serão convocadas”. Este dispositivo, quer dizer que ofertado dois ou 

mais lances iguais prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro? E ainda, que 

neste edital, não se aplica nenhuma disposição contida na Lei Complementar nº 123/2006, 

certo?“ 

Resposta: Conforme expostos no item 8.4, não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. Quanto a aplicação da Lei 

Complementar n° 123/2006, no item 2.7 do edital apresenta a não aplicação à presente 

licitação das disposições contidas na mesma. 

Pergunta 3: “Qual o valor máximo aceitável da taxa administrativa?” 

Resposta: Conforme o Anexo I, os valores máximos estão dispostos na planilha presente. Cabe 

lembrar que julgamento da proposta será pelo menor valor global apresentado. 

Pergunta 4: “O item “12.1.2 – a)” exige a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, 

emitidos por entidade pública ou privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu 

os serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

Para efeito de quantidades serão considerados atestados com um percentual mínimo de 30% 

(trinta por cento) do quantitativo total do objeto licitado. Nesse sentido, cabe ao licitante 

comprovar esse percentual sobre a quantidade do item licitado (566 unidades) ou sobre o valor 

global estimado (R$16.980,00)?”  

Resposta: O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser apresentado acerca dos itens licitados, 

sendo o percentual mínimo de 30%. 

Pergunta 5: “Qual é a agencia que atualmente atende este órgão e qual é a taxa/desconto 

praticada? Caso o contrato esteja expirado, qual foi a última empresa que prestou este serviço 

e a taxa/desconto praticada?” 

Resposta: Este Senac-DF não possui empresa que preste o serviço atualmente. A última 

licitante vencedora foi a ConsultViagens. 

 

Brasília-DF, 11 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 
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