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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/0016-PG 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de 
passagens aéreas e serviços correlatos, por um período de 12 meses, para o Departamento 
Regional do Sesc/DR-PA. 

ADENDO Nº I – 28/04/2017 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em 
participar do Pregão Presencial em epígrafe, tornamos público e apresentamos os 
esclarecimentos solicitados abaixo: 
 
Esclarecimento 1: Qual agência de viagens atende o SESC/PA atualmente? 
 
Resposta: Dinastia Viagens e Turismo Ltda. 
 
 
Esclarecimento 2: Qual o percentual de desconto oferecido para os serviços objeto do edital 
pela contratada e sobre o que o mesmo incide (comissão do agente ou tarifas)? 
 
Resposta: 95%, desconto sob a comissão do agente.  
 
 
Esclarecimento 3: Conforme item 6.5 do Termo de Referência “A contratada deverá 
manter preposto, aceito pelo SESC/PA, durante o período de vigência do Contrato, para 
representá-la na execução e gestão do Contrato”. 
Questionamos se será obrigatório que o preposto seja na sede do SESC/PA e/ou Belém? 
 
Resposta: O preposto deverá ser em Belém/PA. 
 
 
Esclarecimento 4: Na Minuta do Contrato, Clausula Terceira - Do percentual de desconto, 
itens 3.1 e 3.2 diz que: “O percentual de desconto a ser oferecido pela agência de 
viagem sobre a comissão que recebe pela venda das passagens a ser aplicado sobre 
o valor do bilhete emitido será de xx%, conforme proposta apresentada pela 
CONTRATADA.” 
“ O percentual (%) de desconto concedido ao SESC/PA será aplicado sobre a comissão do 
agente de viagem, a todas as companhias aéreas regionais, nacionais, e/ou internacionais, 
mesmo que a tarifa da companhia aérea já inclua alguma promoção aplicável ao caso e não 
incidirá sobre as taxas aeroportuárias de embarque. 
Diante o exposto acima, para melhor elaboração de nossa proposta. Questionamos sobre o 
que realmente incidirá o desconto ofertado (comissão do agente de viagens ou 
tarifas/bilhetes)? 
 
Resposta: O desconto incidirá na comissão do agente de viagens. 
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Esclarecimento 5: Após análise ao edital não localizamos o valor estimado da contratação. 
Poderiam nos informar? 
 
Resposta: O Sesc Pará não divulga o valor estimado. 
 
Esclarecimento 6: No Edital (itens 3.2.2 e 3.2.3) e Na Minuta do Contrato, Clausula Quarta 
– Das condições de prestação dos serviços (itens 4.9 e 4.9.1) é dito que: “ A remuneração 
total a ser paga à agência de viagens será apurada a partir da soma do valor ofertado 
pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens compreendendo os serviços 
de emissão, remarcação e cancelamento abrangidos por passagem aérea nacional e 
internacional, multiplicado pela quantidade de passagens aéreas emitidas no 
período faturado, conforme determina a IN/MPOG nº 07, de 24 de agosto de 2012.” 
“ O CONTRATANTE pagará, ainda à CONTRATADA, o valor total da tarifa do bilhete 
(passagem aérea + taxa de DU (valor destinado aos agentes)  excluindo taxa de 
embarque.” 
Conforme o demonstrado acima, ficou dúbio o critério de julgamento do presente certame. 
Pois a clausula quarta induz a acreditarmos que será por menor valor pelo serviço do 
agenciamento e não por maior percentual de desconto, conforme descrito nos itens 1.3 do 
Edital, 10.1 do Edital e Clausula Terceira do Contrato. Solicitamos que seja revista tal 
informação. 
  
 

Resposta: O critério de Julgamento será maior desconto percentual. 
 
 
 
Informamos que permanece a data para abertura da sessão:  03/05/2017 às 10h. 
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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