
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 020/2015 

PROCESSO Nº 210950-1 

 

QUESTIONAMENTO 4 

 

Questionamento: Empresa LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELE, questionou: 

 

1- O que pede a Interessada seja esclarecido é qual foi a incidência de fretamento de 

aeronaves no contrato anterior. 

  

RESPOSTA: Não houve fretamento no contrato anterior. 

   

2- Para a Interessada seja esclarecido se ao participar deste certame e chegando à 

condição da proponente mais bem classificada poderá apresentar o registro perante a 

IATA em nome da agência consolidadora com a qual mantém contrato, devidamente 

traduzido, acompanhado do respectivo contrato mantido entre as partes. 

  

RESPOSTA: Sim.  

 

3- Com isso, pede a Interessada seja esclarecido qual é o prazo, em média, em que são 

efetuados os pagamentos, assim como se o prazo para atesto está compreendido no 

prazo de 30 dias, tudo para que esta licitante possa dimensionar sua proposta com 

segurança. 

  

RESPOSTA: O prazo para o pagamento será de 30 (trinta) dias, da emissão da Nota 

Fiscal, informamos que o atesto esta composto neste período. 

 

 

 

 

 



 
4- O que pede a Interessada seja esclarecido é se em caso de sagrar-se vencedora 

neste certame e não dispuser de telefone fixo de custo local ou 0800 poderá 

disponibilizar números de telefone para os quais a Contratante efetuará ligações a 

cobrar para suas solicitações? 

  

RESPOSTA: Sim. Desde que não haja custos para a CONTRATANTE. 

 

5- Pede a Interessada seja esclarecido se ao solicitar o cancelamento de um bilhete 

aéreo, observará a Contratante o previsto em lei, para aguardar o prazo para o efetivo 

reembolso, abatidas do valor as eventuais multas aplicadas, tudo para que o certame 

esteja de acordo com as normas plicáveis à espécie. 

  

RESPOSTA: Informamos que estes serviços serão custeados com recursos de 

Projetos, com isso, o valor deverá ser reembolsado integralmente. 

 

6- Pede a Interessada seja esclarecido é se o referido check-in poderá ser efetuado na 

modalidade web check-in. 

 

RESPOSTA: Sim. Uma vez que não fira, o solicitado no subitem 4.15, do item 4, do 

Anexo I, do Edital, onde está estabelecido que a Contratada deverá “Providenciar a 

realização de check-in quando solicitado pela FEC, com prazo mínimo de 48 horas. 

 

7- Pede a Interessada seja esclarecida qual é o fundamento utilizado pela FEC para 

trazer tal exigência no Instrumento Convocatório, visto a total desnecessidade de a 

Contratada manter estabelecimentos ou representante nas cidades de Niterói ou Rio 

de Janeiro, tudo pelo que já foi exposto, protestando desde já pela exclusão desta 

exigência do Edital do certame e de seus anexos. 

 

RESPOSTA: No tocante a estes pontos, entende-se que os argumentos da empresa 

não merecem prosperar, tendo em vista que as solicitações feitas pela Fundação 

Euclides da Cunha situam-se dentro do limite de sua discricionariedade, cabendo-lhe 



 
definir a forma com que deseja que o serviço lhe seja prestado. Como sabido, a 

discricionariedade é a margem relativa de liberdade conferida pelo ordenamento 

jurídico ao Contratante para que este escolha, dentre alternativas oferecidas e 

possíveis, aquela que melhor atenda a seu interesse específico, tendo, por 

conseguinte, espaço livre na apreciação da oportunidade e conveniência da edição 

de determinado ato. 

 

8- O que pede a Interessada seja esclarecido é qual será a periodicidade em que os 

referidos relatórios deverão ser enviados. 

 

RESPOSTA: Os relatórios deverão ser enviados mensalmente ou quando solicitado 

pela FEC. 

 

9- Quanto ao previsto no subitem 4.23, do item 4, do Anexo I, do Edital, onde está 

estabelecido que a Contratada deverá “Prestar assessoria para definição de locais e 

condições de hospedagem, locação de salas e equipamentos, caso a FEC venha a 

requisitar.” Quanto a este ponto qual foi a frequência, durante o atual contrato, que 

foi requisitada pela FEC assessoria para locação de salas. 

 

RESPOSTA: Durante o Período de 12 meses do contrato anterior, não houve locação 

de salas. 

 

10- Pede a Interessada seja esclarecido se ao solicitar o cancelamento a consequente 

reembolso do valor do bilhete, seja residual ou total, serão obedecidas as previsões 

legais quanto à cobrança de multa por parte da aerolinha. 

 

RESPOSTA: Informamos que estes serviços serão custeados com recursos de 

Projetos, com isso, o valor deverá ser reembolsado integralmente. 

 

 



 
11- Quanto ao previsto no subitem 4.32, do subitem 4, do Anexo I, do Edital, onde está 

estabelecido que a Contratada deverá enviar “Juntamente com a nota fiscal/fatura, 

enviar 3 (três) relatórios periódicos, separadamente por projeto, demonstrando os 

trechos emitidos e a economia gerada pelas tarifas. O relatório de fechamento, bem 

como as faturas, devem ser enviados semanalmente, sendo que a cada fechamento 

será enviado um relatório detalhado, contendo data da compra da 

passagem/hospedagem, data do envio do relatório e da fatura e data do pagamento. 

Pede a Interessada seja esclarecido quanto a este ponto é qual será o parâmetro base 

para se chegar à economia gerada pelas tarifas, assim como qual será a periodicidade 

em que tais relatórios deverão ser enviados. 

 

RESPOSTA: Deverá ser comprovada por outros valores para o mesmo serviço, os 

relatórios deverão ser enviados mensalmente ou quando solicitado pela FEC. 

 

12- Pede a Interessada esclarecimentos é quanto ao previsto na letra “f”, do subitem 

4.33, do item 4, do Anexo I, do Edital, onde está estabelecido que “Por ocasião dos 

eventos da FEC que exigirem aquisições de mais de 50 (cinquenta) passagens e/ou 

reservas de hotel, a contratada deverá enviar, ao local do evento, sem custo adicional, 

um profissional especializado, devidamente identificado mediante uso de crachá, com 

conhecimento de hotel, translado, e emissão de passagens capaz de atender aos 

convidados da FEC, em tempo integral. Nestes eventos, se necessário, a critério da 

Diretoria da FEC, a Contratada deverá manter um funcionário na sede da FEC, no 

período que anteceder esses eventos, até que todas as passagens tenham sido 

emitidas e enviadas aos convidados.” 

a) Assim, pede a Interessada seja esclarecido qual o fundamento para tal exigência, 

tendo em vista a sua total desnecessidade, que fere de morte os princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade, protestando desde já pela sua exclusão do 

Instrumento Convocatório. 

 



 
b) Ainda sobre o item acima questionado, pede a Interessada seja informado qual foi a 

frequência em que o referido profissional foi necessário quando da realização de 

eventos pela FEC durante o contrato em vigor. 

 

RESPOSTA:  

a) No tocante a estes pontos, entende-se que os argumentos da empresa não 

merecem prosperar, tendo em vista que as solicitações feitas pela Fundação Euclides 

da Cunha situam-se dentro do limite de sua discricionariedade, cabendo-lhe definir a 

forma com que deseja que o serviço lhe seja prestado. Como sabido, a 

discricionariedade é a margem relativa de liberdade conferida pelo ordenamento 

jurídico ao Contratante para que este escolha, dentre alternativas oferecidas e 

possíveis, aquela que melhor atenda a seu interesse específico, tendo, por 

conseguinte, espaço livre na apreciação da oportunidade e conveniência da edição 

de determinado ato. 

 

b) Durante o Período de 12 meses do contrato anterior, não houve caso relacionado 

a este item. 

 

13- O décimo-terceiro ponto sobre o qual pede a Interessada esclarecimentos é 

quanto ao previsto na letra “g”, do subitem 4.33, do item 4, do Anexo I, do Edital, onde 

está estabelecido que a Contratada deverá “Enviar sempre para a FEC, relatório das 

Cias. Aéreas comprovando o embarque do passageiro.” 

A Interessada tem total ciência de que os referidos relatórios existem. 

No entanto, tem a Interessada ciência, também, que tais relatórios, mesmo requeridos 

às aerolinhas, na prática, não são fornecidos. 

Por outro lado, a FEC tem total controle sobre a realização ou não da viagem por seu 

funcionário ou convidado. 

Com isso, pede a Interessada seja esclarecido qual será o tratamento dado às situações 

em que for solicitados o relatório previsto neste ponto e a aerolinha não o fornecer, 

tudo para que a futura Contratado não incorra em descumprimento contratual, sendo 

sancionada. 



 
 

RESPOSTA: A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, deverá ser comprovada 

pela Contratada, para que não seja configurado o descumprimento contratual. 

 

14- Pede a Interessada seja esclarecido é se o prazo de até 05 (cinco) dias para o 

recebimento definitivo está compreendido no prazo de até 30 (trinta) dias para o 

pagamento pelos serviços prestados e fornecimento dos bens previstos no objeto do 

certame. 

 

RESPOSTA: O prazo será de 30 (trinta) dias corridos da emissão da fatura. 

 

15- Quanto ao previsto na letra “d”, da Cláusula Sétima, do Anexo IX, do Edital, onde 

está estabelecido que a Contratada deverá enviar a nota fiscal/fatura para o endereço 

da Contratante, à “Rua Miguel de Frias, nº 123/PARTE –Icaraí, Niterói, Rio de 

Janeiro/Gerência de Suprimentos.” O que pede a Interessada seja esclarecido é será 

possível o envio das notas fiscais/faturas por e-mail, visto que todo o procedimento 

para o cumprimento do objeto do certame será feito com a utilização de recursos da 

internet.. 

 

RESPOSTA: Sim, pode ser enviada por e-mail. 

 


