
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 n.º 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  02  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 04/2020.

ESCLARECIMENTO N.º 02

A interessada manifestou-se nos seguintes termos:

“ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A)

A empresa Selfecorp Operadora Turística e Viagens Corporativas LTDA-ME ,  inscrita no
CNPJ nº 74.357.443/0001-70, sediada na Avenida Dom Pedro II, 288 -15º andar - Bairro
Jardim -  Cidade  de Santo  André  /  SP-  CEP 09080-000,  vem respeitosamente  à  vossa
presença solicitar esclarecimento do instrumento convocatório, com fundamento na Lei nº
8.666/93, 10.520/2002, art. 19 do Decreto 5.450/2005 , art. 23, § 1º do Decreto 10.024/2019
e Item “21.5.” do Edital.

“21.5.  Os pedidos  de esclarecimentos referentes a  este processo licitatório  deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.”

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito
dos seguintes pontos:

1. A proposta sendo “PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O VALOR DO VOLUME DE
VENDAS”, a contratada poderá cobrar Taxa D.U 10%?

2. A contratada deverá designar um preposto/posto de atendimento nas dependências ou
em local/estado do contratante?

3. Alternativamente o contrato poderá ser assinado de forma eletrônica, E-CPF?

4.  Aceita  documentos  com autenticação  digital  e  assinatura  eletrônica  para  proposta  e
anexos?

5. Qual o fornecedor atual, valor do contrato e da taxa do serviço prestado?

Sem mais agradecemos e ficamos no aguardo”.

 Apresentamos a seguir, as respostas aos questionamentos:
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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
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. Não.

3. Sim.

4. Sim.

5.  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, no valor
global estimativo de   R$ 119.201,20 (cento e dezenove mil,  duzentos e um reais e vinte
centavos).

              Porto Alegre, 04 de agosto de 2020.

                                                                        Romoaldo Barros da Silva
                                                                                      Pregoeiro 
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