PREGÃO Nº3/2022 - Contratação da prestação de serviço, por intermédio de consolidadora,
operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone)
considerando a possibilidade de atendimento presencial (posto de atendimento a ser
instalado nas dependências da Administração Central do Senar, em Brasília/DF, no SGAN
601, módulo K, Edifício Antônio Ernesto de Salvo), com disponibilização de sistema de
gestão online integrado às companhias aéreas, em regime de empreitada por preço unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo.
COMUNICADO 001
CONSOLIDADO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS E APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
1 - CONSOLIDADO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Pergunta1
Na descrição do termo de referência, o sr. menciona a possibilidade da necessidade de um
posto de atendimento presencial nas dependências do SENAR. Mais adiante é estipulado
um prazo para que o tal posto seja instalado.
Sendo assim, qual o critério de julgamento para que seja definido a instalação do posto de
atendimento e por "autonomia decisória, administrativa e financeira no caso de filial" o sr.
exige que o posto instalado tenha plena autonomia nas pesquisas e emissões das
passagens ou que o SENAR tenha acesso ao nosso sistema interno de pesquisa e emissão
de passagens.
Resposta: A instalação do posto de atendimento, prevista como possibilidade a ser
considerada pelas licitantes, será avaliada pontualmente pelo Senar.
Pergunta 2
Será aceito valor abaixo de R$ 6.174.000,00?
Resposta: Prezados,
Bom dia.
Complementando a resposta anteriormente encaminhada:
Afirmativo.
A RAV estimada em R$ 40,00 reais incide sobre os valores/quantitativos estimados de
passagens nacionais, internacionais e cancelamentos e remarcações, resultando no valor
estimado de R$ 6.174.400,00/ano.
A disputa pelo MENOR PREÇO PARA O VALOR GLOBAL ANUAL se dará a partir da
variação (a menor) do valor estimado da RAV, que inclusive, poderá ser ofertada em valor
inferior a zero. .
Brasília, 10 de junho de 2022.
GEORGE MACEDO
PEREIRA
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