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QUESTIONAMENTOS 
 
QUESTIONAMENTO 01 

 
No item  6.2.1.1 do edital é descrito: O valor GLOBAL DOS SERVIÇOS será apurado a partir do valor 
ofertado pela Licitante da Taxa de Transação MULTIPLICADO pela Quantidade Estimada de Emissão 
de Passagens e outros serviços para o período de 12 (doze) meses – conforme disposto no Anexo II 
(modelo de proposta de preço) deste Edital. 
Considerando que o critério de julgamento será pelo menor valor global dos serviços a empresa licitante 
poderá ofertar valor  R$ 0,00 para alguns itens ou deverá tomar como base a quantidade total  estimada de 
transação (336) para compor sua proposta? 
 
RESPOSTA 
 
A proposta e os lances ofertados terão como base o valor global. 
 
O valor global será apurado a partir do valor ofertado da taxa por transação multiplicado pela quantidade 
estimada de transações no período de 12 anos (modelo previsto no Anexo II). 
 
O valor da taxa por transação poderá ser diferente para cada tipo de serviço. Mas a taxa deverá ser 
multiplicada pela quantidade estimada de transações e depois deverá realizar a somatório de todos os itens 
para se chegar no valor global.  
 
 
QUESTIONAMENTO 02 
 
No item 6.5-A do edital é descrito: CONTRATADA deverá apresentar junto ao faturamento as notas 
fiscais emitidas pelos subcontratados referentes aos serviços de hospedagens, locação de veículos e 
seguros de viagem.  
Será permitido a subcontratação dos serviços por intermédio de operadoras? 
Para fins de comprovação das despesas e emissão de do faturamento o Senar-Mg aceitará faturas emitidas 
pelos intermediários em nome da contratada? 
 
RESPOSTA 
 
Vide Edital, Anexo III, item 3.1.24 do Contrato.   
 
    
QUESTIONAMENTO 03 
 
Qual é a empresa que atualmente agencia este serviço, qual é o valor unitário e global do contrato? 
 
RESPOSTA 
 
O último contrato foi assinado com a empresa ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, 
no valor global de R$ 2.880,00. Taxa por transação de R$ 9,83. 
 
 
QUESTIONAMENTO 04 
 
Gostaríamos de saber se o sorteio será aplicado à todas as licitantes, caso hajam valores iguais, 
independentemente do dia e horário que foram cadastradas no sistema do site Licitações-e?  
 
RESPOSTA 
 
Caso haja empate, todas as licitantes com valores iguais irão participar do sorteio.  
 
 
QUESTIONAMENTO 05 
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O segundo ponto sobre o qual pede a Interessada esclarecimentos seria à respeito da forma como a 
proposta eletrônica deverá ser cadastrada no sistema do site Licitações-e, pois não ficou muito claro. 

 
Sendo assim, gostaríamos de saber se essa renomada instituição aceitará que seja inserido no sistema 
eletrônico os VALORES GLOBAIS conforme exemplos abaixo: 

 
R$ 0,01, R$ 0,10, R$ 1,00, R$ 5,00,etc... 

 
Conforme o subitem 6.2.1.1. os valores deverão ser multiplicados pela quantidade estimada de serviços que 
serão utilizados durante a vigência do contrato (336), então caso sejam inseridas propostas no sistema do 
site Licitações-e conforme os exemplos supracitados, essas propostas serão DESCLASSIFICADAS?  
Pois, tratam-se de valores inexequíveis, fugindo da realidade atual do mercado.  
Ou as propostas deverão ser cadastradas conforme exemplos dos cálculos abaixo: 

 
336 x R$ 5,00 = R$ 1.680,00 (VALOR A SER INSERIDO NO SITE LICITAÇÕES-E) 
336 x R$ 10,00 = R$ 3.360,00 (VALOR A SER INSERIDO NO SITE LICITAÇÕES-E) 
 
RESPOSTA 
 
O valor da TAXA POR SERVIÇO deverá ser multiplicado pela quantidade estimada de serviços, obtendo o 
VALOR GLOBAL.  
 
 
QUESTIONAMENTO 06 
 
 
O terceiro ponto sobre o qual pede a Interessada esclarecimentos seria à respeito do que está previsto no 
subitem 1.3. do Anexo I (Especificação do Objeto), onde é mencionado que a CONTRATADA deverá ser 
sediada na região metropolitana de Belo Horizonte/MG OU possuir uma unidade de representação nesta 
região OU apresentar preposto atuando nesta região. 
  
RESPOSTA 
 
Serão mantidas as condições do edital.  
Tal exigência se faz necessária em decorrência da necessidade de fretamento de aeronave, e por 
conseguinte, garantia da segurança, fazendo-se necessário a presença de pelo menos um preposto da 
CONTRATADA no local.    
 
 
QUESTIONAMENTO 07 
 
O quarto e último ponto sobre o qual pede a Interessada esclarecimentos seria à respeito do que está 
previsto na letra l, subitem 4.2., item 4, Anexo I do Edital, onde é solicitado que a CONTRATADA deverá 
possuir aplicativo gratuito, para utilização do sistema celular e/ou tablet, com acesso restrito via login e 
senha, disponível para sistema Android e IOS. 

 
Essa solicitação é demasiadamente excessiva, pois sabemos que a maioria das agências de turismo não 
possuem tais recursos, tornando essa exigência algo totalmente fora da realidade atual do mercado e indo 
contra os princípios que deveriam nortear esse processo licitatório. 

 
Assim, pede a interessada que seja esclarecido esse ponto, protestando desde já pela sua exclusão, pois 
trata-se de uma exigência impertinente, totalmente fora da realidade atual do mercado. 

 
RESPOSTA 
 
Serão mantidas as condições do edital.  
 
 

Belo Horizonte, 13 de abril de 2018. 
 


