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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000948-0
ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento
1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 27/2021, cujo objeto
é a Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos
destinados a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, conforme especificações e condições constantes
do Termo de Referência, ANEXO I deste Edital, formulado pela empresa WC VIAGENS.
 
PERGUNTA 1: Nosso questionamento se refere ao "valor unitário R$" a ser lançado no sistema (Portal
de Compras Do Governo Federal-www.comprasnet.gov.br) onde é solicitado preenchimento para os
valores de proposta, gostaria que fosse esclarecido, se o valor do campo "Valor Unitário" seria referente à
"REMUNERAÇÃO UNITÁRIA DO AGENTE DE VIAGEM-RAV" conforme exemplificado no termo de
referencia do edital e consequentemente o valor do campo "valor total R$" seria a ser multiplicado pela
quantidade estimada?
 
RESPOSTA: Como o objeto se trata da Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos
regulares internacionais e domésticos destinados a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, e o critério
de julgamento adotado será o de menor preço do valor total da REMUNERAÇÃO UNITÁRIA DO
AGENTE DE VIAGEM-RAV, portanto para fins de cadastramento no comprasnet as informações sobre
quantidade e valor estimado constam exemplificadas no item 3, do Termo de Referência, ANEXO I do
Edital.
 
PERGUNTA 2: Gostaríamos de saber, se no sistema serão consideradas duas ou quatro casas decimais
após a vírgula
 
RESPOSTA: Em que pese não constar do instrumento convocatório, é praxe desta Defensoria Pública do
Estado do Tocantins considerar em seus certames até as duas casas decimais após à vírgula.
 
PERGUNTA 3: Gostaríamos de saber, já que não é aceito na proposta o valor igual a zero (R$0,00) e nem
negativo. Desta forma, praticamente todos irão empatar ofertando a menor unidade monetária com até
duas casas decimais, R$ 0,01, perguntamos como será o sorteio: presencial ou eletrônico pelo sistema ou
será vencedor aquele que efetuar o primeiro registro de proposta no sistema?
 
RESPOSTA: Inicialmente é de se destacar que a interpretação da consulente está equivocada, pois não há
hipótese de aceitação de valor em patamar de um centavo, como foi colocado.
Isso porque, conforme o subitem 8.19 do Edital, a disputa se dará pelo valor total do item, de sorte que o
critério de julgamento será o menor valor total da remuneração do Agente de Viagem.
No mesmo sentido, em conformidade com o subitem 9.2.4.2, do instrumento convocatório, proposta em
valor inferior a 70% do estimado pode ser considerada inexequível.
Por seu turno, os critérios de desempate constam do subitem 8.21 a 8.22
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CONCLUSÃO
Diante do exposto, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico n.º
27/2021.
Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos
dando publicidade nos sítios www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em
01/09/2021, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php
informando o código verificador 0579238 e o código CRC CEBCF345.
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