
 
 
 

 
 

 

ESCLARECIMENTOS – PREGÃO PE017/2018 

Seguem as respostas aos questionamentos formulados; 

 

1. Para a assinatura do contrato é necessário que o proprietário da empresa se desloque 

até o local ou o envio é feito via correspondência ou e-mail? 

R: O contrato será enviado em PDF por e-mail para assinatura da empresa 

vencedora, que deverá encaminhar as vias originais assinadas pelos correios. 

 

2.  O valor a ser cadastrado no sistema licitacoes–e é o menor valor global, considerando 

os dois itens da “ minuta da proposta”, Agenciamento de Viagens e Seguro viagem? 

Exemplo: Item 1 - 626,46 (bilhete) +55,44 (taxa de embarque) + 0,00 (agenciamento) 

=681,90 x 264 (agenciamentos) = 180.021,60 e Item 2 – 202,20 (bilhete) x 7 = 1.415,40, 

somando o totais dos dois itens 180.021,60 +1.415,40 = 181.437, 00 (esse é o total a ser 

cadastrado no sistema licitacoes-e)? 

R: As licitantes deverão seguir o item 10 do Termo de Referência - Anexo I e modelo 

de proposta - Anexo VI do edital. 

 

3. Serão desclassificadas propostas inferiores a R$181.437,00? 

R: Não. As licitantes NÃO SERÃO desclassificadas se ofertarem propostas iguais a 

zero ou negativas, conforme entendimento do TCU e da AGU. 

 

4. Será aceito agenciamento igual a R$ 0,00 (zero)? 

R: Sim, serão aceitas propostas igual a zero.  Destacando que o CRCRJ poderá 

exigir Planilha de Formação de Preços para comprovação da exequibilidade da 

proposta ofertada, conforme previsto na IN 03/2015. 

 

5. Será desclassificado proposta com agenciamento negativos? 

R: Serão aceitas propostas negativas, o que significará que na disputa o valor poderá 

será inferior ao estimado no edital. Conforme mencionado no item anterior o 

CRCRJ poderá exigir Planilha de Formação de Preços para comprovação da 

exequibilidade da proposta ofertada, conforme previsto na IN 03/2015. 

 

6. Será necessário posto de atendimento ou escritório na cidade do contratante? 

R:  Não há necessidade deposto de atendimento ou escritório na cidade desde que a 

empresa vencedora cumpra o item 8.3 do Termo de Referência. 

 

7. Quanto a exigência do item “ c) apresentar registro perante a Internacional Air 

Transport Association (IATA); ” Será aceito participação de agencia consolidada? 

R: O registro perante a Internacional Air Transport Association (IATA) é 

obrigatório. Quanto ao questionamento sobre a Agencia Consolidada, o 

entendimento do TCU é que devem ser aceitas nos certames licitatórios, segundo 

Acórdão n.º 1285/2011- Plenário, TC-005.686/2011-3, rel. Min. José Jorge, 

18.05.2011. 

 



 
 
 

 
 

 

...Ainda assim, no voto, a partir de decisão anterior do Tribunal, o relator 

destacou que é entendimento do TCU ser possível a participação de agências de 

viagens ‘consolidadas’ em licitações que tenham por objeto a aquisição de 

passagens aéreas, ainda que declarações necessárias à participação sejam 

emitidas em nome de empresa consolidadora, pois, “em razão do contrato 

firmado com a consolidadora, a agência de viagem ‘consolidada’ fica autorizada 

a assumir diversos compromissos comerciais, valendo-se para tanto da 

prerrogativa sinalagmática adquirida junto à consolidadora, vez que esta 

segunda empresa, por ser a repassadora dos bilhetes aéreos, respalda a relação 

mercantil firmada entre a consolidada e o meio consumidor” 

 

E mais: “exigências que findam por obstruir a participação de agências de 

viagens “consolidadas”, como é o caso da empresa representante (que juntou aos 

autos cópia do contrato assinado com a Intervisa Brasiliense Agência de Viagens 

Ltda., sendo esta a agência de viagem “consolidadora”), prejudicam o caráter 

competitivo do certame. Este Tribunal já reconheceu, em licitação realizada por 

sua área administrativa (Tomada de Preços n° 4/96), a legalidade da participação 

de agências de viagens “consolidadas”... 

  

Att.  

Cecilia Bandeira – Pregoeira 

 

 

 

  

  

 

 


