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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000948-0

ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento

 

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 por WTS ASSESSORIA LTDA.

 

1. QUESTIONAMENTO: 

O valor a ser cadastrado no sistema comprasnet deve contemplar o valor unitário da taxa de agenciamento?

 

1.1. RESPOSTA: 

Igual indagação foi formulada pela empresa WC VIAGENS, cuja resposta foi devidamente publicada.

Em referida ocasião foi esclarecido o seguinte:

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.

Oportunamente destaco a redação do disposto no subitem 4.3 do Edital, relativamente à presunção legal da
capacidade técnica do licitante em operar o sistema Comprasnet, sendo sua inteira responsabilidade as ações
e omissões das transações inerentes a este Pregão.

Dúvidas quanto ao uso do sistema Comprasnet podem ser sanadas via Central de Atendimento diretamente
no Portal de Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg; ou
consulta ao Manual do Fornecedor, disponível no mesmo endereço eletrônico referido no seguinte caminho
Menu; Centrais de Conteúdo; Manuais; Manual – Pregão; Manual Pregão Eletrônico Fornecedor.

 

2. QUESTIONAMENTO: 

Será aceito agenciamento no valor de R$ 0,0001 (um milésimo) que é o menor valor que o sistema
Compranet aceita?

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg


2.1. RESPOSTA: 

Igual questionamento foi respondido e devidamente publicado, sendo esclarecido que: “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.”

 

3. QUESTIONAMENTO: 

Será aceito agenciamento unitário igual a R$ 0,01 (um centavo)?

 

3.1. RESPOSTA: 

Igual questionamento foi formulado anteriormente, cuja resposta já está devidamente publicada,
remetendo à consulente aos canais respectivos para acesso à integra da resposta, notadamente da
manifestação da Diretoria Jurídica desta DPE-TO sobre o tema.

Em resumo, esclarece que a aceitabilidade do valor ofertado tomará por base o que foi orçado pela
Administração, razão pela qual a aceitação de valor em patamar de um centavo, e conforme esclarecido e
publicado, tal valor pode vir a ser considerado inexequível, podendo o fornecedor vir a ser instado à
demonstrar a viabilidade da proposta no preço ofertado.

 

4. QUESTIONAMENTO: 

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?

 

4.1. RESPOSTA: 

A resposta para a indagação consta da Cláusula 12.2 da Minuta de Contrato, ANEXO – II ao Edital.

 

5. QUESTIONAMENTO: 

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

 

5.1. RESPOSTA: 

Não se vislumbrou exatamente qual seria a dúvida no ponto tendo em vista que o questionamento traz
consigo a própria resposta ao citar a chamada Lei da Desburocratização.

Com efeito, sendo dever desta DPE-TO obediência ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da
Constituição Federal, artigo 3º da Lei 8666/93 e art. 2º da Lei 10.024/2019, o questionamento de fato não
tem sentido, pois absurdamente indaga basicamente se este órgão licitante cumprirá a lei.

De qualquer forma, convém destacar que todos os atos praticados pelo fornecedor no sistema Comprasnet se
imputam ao usuário, conforme subitem 4.4 do Edital.



Aliado à isso, o subitem 6.1 do Edital é de clareza solar, ao estabelecer que toda documentação deve ser
encaminhada exclusivamente por meio do sistema.

Em arremate, somente se solicitará contraprova de documento em caso de dúvida sobre o documento digital
apresentado, conforme subitem 10.4 do Edital.

 

CONCLUSÃO

Diante do exposto,  espera-se ter esclarecido os questionamentos formulados, 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 Andréia Machado Ribeiro Silva, Pregoeiro (a) em
substituição, em 13/09/2021, às 10:52, 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 0581683 e o código CRC 56B20283.
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