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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2017 

 

Esclarecimentos 1 

 

1. É obrigatório Posto de Atendimento nas dependências da CONTRATANTE? 

Não. 

 

2. Será aceito valor de R$ 0,0001 para a taxa de agenciamento? Ou serão aceitas somente até duas 

casas decimais, exemplo R$ 0,01? 

Apenas duas casas decimais. 

 

3. Será obrigatória a apresentação de planilha de exequibilidade juntamente com a proposta da 

licitante vencedora? 

O encaminhamento da proposta deve observar apenas a solicitação do item 10 do Edital. 

 

4. Qual será o processo utilizado para desempate entre empresas ME e EPP e outras empresas, se 

houver cadastramento de proposta de mesmo valor? Vale ressaltar que proposta é diferente de lance! 

O critério de desempate utilizado pelo programa COMPRASGOVERNAMENTAIS é a empresa que 

registrou primeiro a proposta ou quem deu o primeiro lance. 

 

5. Informar o volume mensal referente a: 

Aéreo nacional: 950 anual 

Aéreo internacional: 50 anual 

Passagem terrestre: 300 anual 

 

6. Qual o prazo máximo para contrate atestar a conformidade da Nota fiscal/ fatura? 

Prazo de 10 dias corridos, conforme item 17 do Edital. 

 

7. Qual o nível será consultado no SICAF? 

Credenciamento; 

Habilitação jurídica; 

Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal; 

Regularidade Fiscal Estadual/Municipal; 

Qualificação Econômico - Financeira; 

Ocorrências; 

Impedimento de licitar; 

Vínculo com Serviço Público; 

Ocorrências impeditivas indiretas. 

Estas exigências estão no item 8 do Edital. 

 

8. Como será feita a solicitação das viagens? OBT ou E-mail? 

Por e-mail, sistema de gestão de viagens, telefone fixo ou celular, conforme item 24 do Edital. 

 

9. O Conselho aceitará propostas que apresentem taxa de administração (agenciamento) de valor 

zero? 

Sim. 

 

10. O Conselho aceitará propostas que apresentem taxa de administração (agenciamento) de valor 

negativo? 

Não, isso não é possível no programa “Compras Governamentais”. 
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11. Quantas casas decimais serão aceitas? 

Duas casa decimais. 

 

12. Se não aceitar o valor zero ou 0,01, ou ainda R$ 0,0001, questionamos, qual a menor taxa a ser 

aceita pelo Órgão? 

0,00 

 

13. Qual é a empresa que atualmente encontra-se executando os serviços objeto da presente licitação? 

Esta informação está no site do Cofecon. 

 

14. Qual a taxa de agenciamento praticada pela respectiva empresa? 

Esta informação está no site do Cofecon. 

 

15. O item 24.1.11 do Termo de Referência diz “Atender, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, 

todas as solicitações de reservas e emissões nacionais que forem aprovadas pelos gestores do Contrato 

e de 60? (sessenta) minutos para voos internacionais”. Questionamos esse prazo por se tratar ínfimo 

do que sempre é o usual o prazo de 2 (duas) horas para passagens aéreas nacionais e até 3(três) horas 

para passagens internacionais. 

Este item não será alterado, mas poderá ser negociado com o licitante vencedor. 

 

16. O julgamento se dará pelo menor preço da taxa de serviço, ou seja, transaction fee? 

Segundo o caput do Edital, será do tipo menor preço, ou seja, menor valor da taxa de serviço. 

 

17. Qual a demanda do plantão, check in e reembolso? 

Os serviços de plantão são poucos usados; 

Check in é feita pela assessoria da presidência do Cofecon; 

Reembolso, 10 % das emissões de passagens. 

 

18. O atendimento poderá ser realizado através de central de atendimento virtual localizado fora de 

Brasília? 

Sim. 

 

19. Já existem acordos vigentes com a Cia aéreas e redes hoteleiras? 

Não. 


