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PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2016 
COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
________________________________________________________________________ 
Objeto: Prestação de serviços de emissão de bilhetes aéreos nacionais e internacionais e de 

serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, reserva de 

hotéis, agenciamento para locação de veículos, locação de espaço e serviços para eventos, 

incluindo a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, observadas as 

condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em conformidade com o disposto no Art. 17 dos Regulamentos de Licitações e 
Contratos do SESI e do SENAI, a licitação em referência terá as fases invertidas, 
sendo abertos primeiramente os envelopes de habilitação e após as propostas de 
preços das licitantes habilitadas. Portanto, o item 5 do edital passa a ter a seguinte 
redação: 
 
5. DOS PROCEDIMENTOS 

5.1. Os envelopes "A" e "B" deverão ser enviados ou entregues até o dia e hora indicados no preâmbulo deste 

Edital, no Edifício Roberto Simonsen, situado no SBN, Quadra 1, Bloco C, 2º andar, Brasília (DF), CEP 

70040-903, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sendo vedado o seu recebimento em 

momento posterior ou local diferente do previsto. 

5.1.1. Recebidos os envelopes de todos os licitantes, eles serão rubricados no lacre por membro da Comissão 

de Licitação e por um representante de cada licitante presente.  

 

5.2. A presente licitação terá as fases de habilitação e proposta de preços invertidas, nos termos do artigo 17 

do RLC do SENAI, abrindo-se primeiro os envelopes de habilitação e, após, as propostas de preços dos 

licitantes habilitados.  

 

� EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

 5.3. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura do Envelope "B"– Documentos de 

Habilitação de todas as licitantes. Os membros da Comissão de Licitação rubricarão todas as folhas dos 

referidos documentos, e os representantes dos licitantes presentes serão convidados a fazerem o mesmo.  

5.3.1. Se entender necessário, a CPL poderá suspender a sessão para exame dos documentos de habilitação, 

sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata própria e divulgada às licitantes participantes diretamente, 

ou por publicação numa das formas previstas no § 1º do art. 5º dos Regulamentos de Licitações e Contratos 

do SESI e do SENAI, ou ainda por qualquer outro meio formal.  

5.3.2. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas intimadas da 

decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal. Decididos os eventuais recursos apresentados, ou 

diante da sua renúncia, a Comissão de Licitação efetuará a abertura dos envelopes das propostas de preços, 

exclusivamente das licitantes habilitadas. 

� EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS 
HABILITADAS 

 5.4. A Comissão de Licitação procederá a abertura do Envelope "A"– Proposta de Preço das licitantes 

HABILITADAS para o certame. Os membros da Comissão de Licitação rubricarão todas as folhas da 

proposta, e os representantes das licitantes presentes serão convidados a fazerem o mesmo.  

5.5. Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das empresas licitantes habilitadas, o pregoeiro 

comunicará aos participantes quais serão aquelas que continuarão no processo licitatório na fase de lances. 
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5.6. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às exigências de 

apresentação da Proposta de Preços e não apresentarem diferença de preços superior a 15% (quinze por 

cento) do Menor Preço por Lote proposto. 

5.7. Quando não forem classificadas no mínimo 03 (três) propostas na forma definida no item anterior, serão 

classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste instrumento convocatório, a de 

Menor Preço por Lote e as 02 (duas) melhores propostas de preços subsequentes. 

5.8. A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a realização da fase de lances 

verbais. 

5.9. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 5.6 e 5.7, não integrarem a lista de 

classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente desclassificadas do certame. 

5.10. Da decisão acerca da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração 

à própria Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente 

ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 

5.10.1. A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe 

facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 

5.10.2. Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

� LANCES VERBAIS 

5.11. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances verbais. 

5.12. O pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta de maior preço classificada 

a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço. 

5.13. Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor da proposta de maior 

preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em 
definitivo, a proposta de Menor Preço. 

5.14. Só serão considerados os lances inferiores ao último Menor Preço obtido. 

5.15. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de participar de nova rodada, 

caso ela ocorra. 

5.16. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas de preço 

classificadas para esta fase. 

5.17. O Pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas em ordem crescente 

de Menor Preço. 

 

5.18. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as condições do edital e 

apresentar o Menor Preço. As demais licitantes, que atenderem às exigências de apresentação da Proposta de 

Preços, serão classificadas em ordem crescente. 

� DA PROPOSTA DE PREÇOS DEFINITIVA 

5.19. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 02 (dois) dias úteis seguintes 

à sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta de Preços Definitiva, no mesmo modelo do Anexos 

III deste Edital. 

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 
 

Brasília, 11 de outubro de 2016. 

 

 

Antonio Jorge Rodrigues da Silva 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 


