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ESCLARECIMENTOS Nº 5 

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: DECOLANDO TURISMO 
 

Pergunta 1: “Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,0001?“ 

Resposta: Conforme estabelecido no subitem 9.1 do edital, o julgamento da proposta será pelo 

menor valor global apresentado, cujos valores estimados dos serviços estão especificados no Anexo I 

do edital. Cabe ressaltar que a proposta deverá apresentar 2 (duas) casas decimais após a vírgula e 

que o intervalo mínimo entre os lances, de cada item, será de R$ 50,00 (cinquenta) reais. 

Pergunta 2: “Caso seja aceito o valor de R$ 0,0001 haverá arredondamento para R$ 0,00?“ 

Resposta: A proposta deverá apresentar 2 (duas) casas decimais após a vírgula. 

Pergunta 3: “Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,00? “ 

Resposta: A empresa deverá apresentar planilha de exequibilidade.  

Pergunta 4: “Será aceito taxa de transação no valor de R$ 0,01?” 

Resposta: A empresa deverá apresentar planilha de exequibilidade.  

Pergunta 5: “Na hora do lance será pelo valor unitário ou total?”  

Resposta: O intervalo mínimo entre os lances será de R$ 50,00 (cinquenta) reais do valor total de 

cada item, tendo como base a planilha do Anexo I. 

Pergunta 6: “Algumas empresas estão ofertando o lance total no valor de R$ 0,01. Quando se 

faz a divisão de 0,01 por 140 (ITEM 1) pela quantidade estimada tem o valor de 0,0000714286. 

Pergunta: Será aceito o valor de R$ 0,01 como valor global?” 
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Resposta: A empresa deverá apresentar que o valor é exequível para tal lance. 

Pergunta 7: “Será necessário planilha de custo para demonstrar exequibilidade?” 

Resposta: A empresa deverá apresentar planilha de custo para demonstrar que o valor é 

exequível. 

Pergunta 8: “Caso positivo à pergunta anterior, na planilha de custos poderão constar os 

incentivos das cias aéreas como forma de comprovar a exequibilidade?” 

Resposta: A planilha deverá ser completa e passará pela análise da área técnica deste Senac-

DF. 

Pergunta 9: “Poderão constar na planilha de custos outros contratos onde há lucro para a 

empresa para comprovar sua exequibilidade?”  

Resposta: A área técnica deste Senac-DF analisará a questão sempre tendo como base os 

princípios Constitucionais e seguindo a Resolução Senac nº 958/2012. 

Pergunta 10: “Caso não seja aceito a comprovação do lucro dos contratos a exequibilidade na 

planilha de custos tem que ser demonstrada com o valor da taxa oferecida?” 

Resposta: Os valores devem ser exequíveis e demonstrados em planilha. 

Pergunta 11: “Qual empresa atende o contrato?  Qual o valor da sua taxa?” 

Resposta: A última empresa licitante vencedora foi a Consult Viagens e Tursimo. 

Pergunta 12: “Será permitida a participação de empresa consolidada, ou seja, empresa que 

compra bilhetes de uma consolidadora e não diretamente das CIAS AEREAS?”  

Resposta: Todas as empresas de seguirem o item 3 do edital (Das Condições para a 

Participação), bem como todas as outras exigências, poderão participar do certame. 

 

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 
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