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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

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 NEO LICITAÇÕES.
 
1. QUESTIONAMENTO: 
A proposta deve ser cadastrada em porcentagem ou em valor em real?
2.2. A licitação será realizada por item.
2.3. O critério de julgamento adotado será o de menor preço da REMUNERAÇÃO UNITÁRIA DO
AGENTEDE VIAGEM-RAV, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto
às especificações do objeto.
8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço do valor total da REMUNERAÇÃO
UNITÁRIA DOAGENTE DE VIAGEM-RAV, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,5% (meio por cento).
 
1.1. RESPOSTA: 
A proposta cadastrada no comprasnet é em valor em real, considerando que o critério de julgamento é o
mentor preço da REMUNERAÇÃO UNITÁRIA DO AGENTE DE VIAGEM-RAV, sendo que o intervalo
mínimo entre os lances deverá ser  valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor da RAV,
conforme subitem 8.8 do edital.
 
2. QUESTIONAMENTO: 
Por gentileza exemplificar esta exigência, pois não está claro o valor que corresponderia a este “valor
inferior a 70% do estimado”!?
9.2.4.2. Considerar-se-á inexequível a proposta com valor inferior a 70% do estimado, e que não venha
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 
4.1. Para fins de referência, estima-se o valor anual de despesas com o citado objeto contratual de
160,000.00 (cento es essenta mil reais) + R$ 281,40 (Duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) de
Remuneração do Agente de Viagem – RAV, totalizando o valor R$ 160.281,40 ( Cento e sessenta mil,
duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).
 
2.1. RESPOSTA: 
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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.
 
3. QUESTIONAMENTO: 
Será aceito proposta com valor de 0,01?
 
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: 
Será aceito documento e/ou certidões que estiverem fora do seu prazo de validade?
 
4.1. RESPOSTA: 
De acordo com o subitem do Edital:

22.13. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. As
certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias.
 

5. QUESTIONAMENTO: 
Sendo direito do participante de recursar, devendo manifestar a intenção em sessão e sendo-lhe assegurado
prazo legal de 3 dias úteis para apresentação do recurso, questionamos, em qual artigo legal o órgão se
baseia para admitir ou não a manifestação do recurso?
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
 
5.1. RESPOSTA: 
Lei 10.520/2002, Art. 4, Inciso XVIII.
 
6. QUESTIONAMENTO: 
Para atendimento do item 8.1.1. será aceito o uso de E-mail, Telefone que não o 0800 e Whats App?
8.1.1. Caso a contratada não possua sede em Palmas-TO, deverá disponibilizar telefone para discagem
gratuita (0800),podendo apresentar outros meios de contato que não gerem custos, os quais poderão ser
utilizados a critério da contratante.
 
6.1. RESPOSTA: 
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Caso a Contratada tenha sede fora da cidade de Palmas – TO, deverá dispor de um telefone com discagem
gratuita (0800). Poderá também dispor de qualquer meio de comunicação rápida e que não gere
custos para a Contratante (WhatsApp, E-mail e outros).
 
7. QUESTIONAMENTO: 
Será aceito proposta que não indicar o atendimento do solicitado (sistema Self Booking)?
8.7. É desejável que a contratada disponibilize a Contratante, sistema interligado diretamente com os sites
das empresas aéreas do País, das principais empresas internacionais e dos principais sistemas self booking,
responsabilizando-se pela orientação aos servidores da Contratante a respeito da utilização do referido
sistema.
 
7.1. RESPOSTA: 
Com relação ao Item 8.7, esclareço que a disponibilidade do sistema será para realizar cotações, reservas e
a solicitação de emissão dos bilhetes via sistema.
E que é desejável pela contratante a disponibilidade do sistema tendo em vista ser mais viável para esta no
desenvolvimento das atividades do setor competente o qual tem a necessidade de estar constantemente
realizando consulta de valores e cotações para estimativas de custos, e ainda por ter a disponibilidade da
realização da reserva no momento ansiado bem como a emissão do bilhete.
 
8. QUESTIONAMENTO: 
Será aceito prorrogação desses prazos?
8.10. A contratada deverá apresentar cotação de que trata o item 8.6 no prazo máximo de até 30 (trinta)
minutos,contado a partir da solicitação.
8.11. Os bilhetes nacionais deverão ser entregues no prazo de até 2 (duas) horas, a contar do recebimento
do pedidofeito pela Contratante. Os bilhetes internacionais e seguro de viagem deverão ser entregues no
prazo de até 6 (seis)horas, a contar do recebimento do pedido feito pela Contratante.
 
8.1. RESPOSTA: 
8.10. Para evitar perdas de opções horários disponíveis para voos, bem como para evitar mudanças de
preços e assim, a reserva de voo atenda de fato às necessidades da contratante, deve ser observado sim,
o prazo máximo de até 30 (trinta) minutos, contado a partir da solicitação Não havendo,
preferencialmente, prorrogação desse prazo, sendo este mais um fato para ter disponível o sistema Self
Booking.
8.11. Preferencialmente deverá atender ao prazo estabelecido tendo em vista que o bilhete aéreo pode ser
emitido imediatamente após a escolha no voo, não havendo assim a necessidade de um prazo maior que o
estabelecido, bem como o seguro viagem, vislumbrando ainda a necessidade do participante da viagem se
programar para o deslocamento. 
 
9. QUESTIONAMENTO: 
O que devemos entender quanto a “serviços correlatos”?
 
9.1. RESPOSTA: 
Entenda-se por serviços correlatos, todos aqueles relacionados à aquisição e entrega do objeto da licitação
(passagens aéreas) visando ao bom atendimento do contrato.
 
CONCLUSÃO
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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 DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em
08/10/2021, às 10:03, 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 0588794 e o código CRC B24194F4.
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