SENAR - Administração Regional do Estado do Paraná
PREGÃO PRESENCIAL – 013/2022
OBJETO: Contratação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a
prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações),
cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para
oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas
nacionais, internacionais e passagens terrestres para atender à necessidade do
SENAR/PR.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, através de sua Comissão de Licitação, torna
pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de licitação acima relacionado,
conforme segue.
Questionamento I
Qual a quantidade de passagens aéreas?
Resposta: Não temos exatidão nas quantidades de passagens aéreas, apenas a
previsão de estimativa no valor total do contrato de R$ 627.036,81 (seiscentos e vinte
e sente mil, trinta e seis reais e oitenta e um centavos), a qual constitui-se em
previsão, não estando a CONTRATANTE obrigado a realizá-la em sua totalidade e
não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de indenização.

Questionamento I
Qual a quantidade de passagens terrestres?
Resposta: Não temos exatidão nas quantidades de passagens terrestres, apenas a
previsão de estimativa no valor total do contrato de R$ 627.036,81 (seiscentos e vinte
e sente mil, trinta e seis reais e oitenta e um centavos), a qual constitui-se em
previsão, não estando a CONTRATANTE obrigado a realizá-la em sua totalidade e
não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de indenização.

Questionamento III
A documentação poderá ser enviada via correios?
Resposta: Sim. O endereço está no item 1 do preâmbulo do Edital. Favor direcionar
à Comissão de Licitações do SENAR.
ESCLARECIMENTO II
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL
Questionamento I

Será aceito taxa zerada (R$ 0,00)?
Resposta: Não.

Questionamento II
Será aceito valores negativos?
Resposta: Não.

Questionamento III
Qual o valor mínimo possível, R$ 0,01 ou R$ 0,0001?
Resposta: R$ 0,01.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL

