
PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 04/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11/2020

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  01  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 04/2020.

ESCLARECIMENTO N.º 01

A interessada, manifestou-se nos seguintes termos:

“Bom dia Senhores!

Solicitamos os esclarecimentos abaixo:

1. Sera permitido cobrança de taxa DU?

2. A proposta  de  preço  cadastrada  inicialmente  pode  ser  identificada  com  a  logo  da
empresa?

3. No caso da planilha de custos, será aceito para fins de comprovação “ recebimentos de
incentivos das companhias” ?

4. 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?

5. Conforme Lei 13.726/2018 não será necessário autenticação da documentação original
do licitante classificado em primeiro lugar?

6. Qual é a agencia que atualmente atende este órgão e qual é a taxa/desconto praticada?

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

8. As agências de turismo, devido ao grande fluxo de emissões junto as companhias aéreas,
recebem  alguns  incentivos,  que  variam  de  acordo  com  a  volume  total  de  passagens
emitidas, sem fazer distinção ao passageiro, órgão ou empresa solicitante. Será necessário
repasses de tais incentivo, acordos, metas que é uma conquista da agência, pois esse valor
é repassado no volume global de emissões atendidas no mês ou no ano?”.

Apresentamos a seguir, as respostas aos questionamentos apresentados:

1. Conforme item 15.1. do Termo de Referência, Anexo I do Edital, para fins de remuneração
a ser paga à agência de viagens, tem-se que: “15.1.1. A Contratante repassará à Contratada
o  valor  da  tarifa  (em  sentido  estrito)  constante  dos  bilhetes  emitidos,  cujas  faturas  a
Contratada tiver emitido e apresentado à Contratante, após ter sido aplicado o desconto
ofertado  na  licitação,  acrescido  da  correspondente  taxa  de  embarque  e  das  eventuais
multas e taxas que venham a ser corretamente aplicadas pelas Companhias Aéreas, em
virtude de remarcações e de cancelamento dos bilhetes, além dos valores dos eventuais
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prêmios das apólices de seguro assistência em viagem internacional emitidas e faturadas
pelas  Seguradoras,  bem como as  respectivas  taxas,  por  essas  empresas  corretamente
cobradas, pela alteração/cancelamento das aludidas apólices”.

Em conformidade ao disposto no Edital  e Anexos,  esclarecemos que a  Contratante  não
pagará à Contratada, nem às companhias aéreas, nem a qualquer outro ente ou empresa,
taxa DU, nem outros valores de mesma natureza, intitulados pelas Companhias/Agências
como “Repasse a Terceiros”, “Adicional de Emissão”, “Remuneração do Agente de Viagens”,
“Taxa Serviço” etc;

2. A licitante deverá observar o disposto no item 7.2.1. do Edital, entretanto,  face o sistema
Comprasnet  disponibilizar  os  documentos  que compõe  a  proposta  e  a  habilitação  para
avaliação do pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento do envio de
lances,  as propostas apresentadas conforme o questionamento,  não afetarão o sigilo do
certame, conforme disciplinado legalmente.

3. Conforme disposto no Item 8.3 do Edital: “8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da
proposta  de  preço,  ou  em  caso  da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,
poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e
a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.” Nesse sentido, caso venha a
ser solicitada para a proponente a comprovação e justificativas referentes a custos com
indícios de inexequibilidade e a mesma apresente a planilha de custos como subsídio para
comprovação da viabilidade da execução da oferta apresentada, não será aceito para fins
de comprovação, os “recebimentos de incentivos das companhias”, tendo em vista o
disposto  no artigo  7.º,  §  5.º  da  Instrução Normativa  n.º  3/2015 da SLTI/MPOG,  o  qual
disciplina que: “§ 5º Eventuais incentivos, sob qualquer título, recebidos pelas agências de
turismo  das  companhias  aéreas,  não  poderão  ser  considerados  para  aferição  da
exequibilidade da proposta”. 

4. Conforme item 15 do Edital, que refere-se ao Termo de Contrato, encontra-se disposto no
item  15.2.1  e  15.2.2,   as  formas  e  prazos  referentes  ao  questionamento  apresentado,
esclarecendo que não se faz necessário o deslocamento do proprietário da empresa para
assinatura do contrato, podendo o mesmo ser enviado via correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou por meio eletrônico.

5. Inicialmente, cumpre considerar o disposto no item 9.4 do Edital, “9.4. Somente haverá a
necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos
documentos  originais  não-digitais,  quando  houver  dúvida  em  relação  à  integridade  do
documento digital”.

Conforme previsto na lei n.º 13/726/2018, no seu Artigo 3.º, Inciso II, caso seja possível a
comparação entre o original e a cópia, pelo agente administrativo, este poderá atestar a
autenticidade no próprio documento.

6. O contrato encontra-se expirado, no qual a empresa  SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS
CORPORATIVOS EIRELI,  inscrita no CNPJ sob nº 14.287.276/0001-40, prestava o serviço
de  agenciamento  de  viagens,  compreendendo  os  serviços  de  emissão,  remarcação  e
cancelamento de passagem aérea nacional e internacional e seguro viagem, com percentual
de desconto de 21% (vinte e um por cento), sobre o valor das passagens aéreas emtidas.

7. Não será necessário posto de atendimento ou escritório de representação na cidade da
Contratante.
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8.  Não,  desde  que  os  referidos  incentivos  não  se  deem  por  meio  de  desconto  nas
passagens aéreas, caso contrário, a Entidade Contratante pagará o valor com o desconto.
Caso  os  valores  de  incentivos  sejam  repassados  diretamente  à  Contratada,  não  será
necessário qualquer repasse ao CRCRS, porém, cumpre observar a obrigação do disposto
no Item 10.29 do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

       

         Porto Alegre, 04 de agosto de 2020.

                                                                  Romoaldo Barros da Silva
                                                                                 Pregoeiro 
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