
Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>

[PEDIDO DE ESCLARECIMENTO] P.E. N.º 19/2022 - UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
8 mensagens

GPSCx Assessoria em Licitações Públicas <gpscx.assessoria@gmail.com> 10 de outubro de 2022 13:14
Para: licitacao@unilab.edu.br

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), boa tarde.

Queira o(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) responder os seguintes esclarecimentos.

15.38. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da

Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.39. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006, não sofrerá a

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto no referido

dispositivo legal.

1. As Agências de Viagens optantes pelo Simples Nacional, sofrerão retenção de Imposto de Renda na
Fonte referente aos serviços de agenciamento de viagens? E referente ao valor do bilhete de passagem
aérea/rodoviária?

A empresa vencedora deverá apresentar duas Notas Fiscais distintas, uma referente aos serviços de
agenciamento de viagens e outra referente aos valores dos bilhetes de passagens utilizados no
período, cujo valor será repassado às Companhias Aéreas/Rodoviárias. Em nenhuma das Notas
Fiscais, haverá retenção do Imposto de Renda?

justificativa da pergunta: em que pese a previsão no edital e na IN 123/2012 da isenção da Agências de Viagens optante pelo Simples

Nacional em relação a retenção de Imposto de Renda na Fonte, alguns órgãos públicos acabam realizando a retenção nos valores de

repasse do bilhete, o que prejudica as Agências de Viagem, que realizam o repasse do valor integral para as Companhias Aéreas e

recebem o valor com a retenção.

2. Será permitido a utilização de R$ 0,00 (zero reais) para o valor total do Serviço de Agenciamento de
Viagem? Será permitida a utilização de R$ 0,0001 no sistema Comprasnet para o item referente ao
Serviço de agenciamento de viagem? 

1.7. O item 3 e 4 do quadro acima não será objeto de formulação de preços e lances pelos licitantes.

3. Tendo em vista que os itens 3 e 4 não serão objetos de lance. É correto afirmar que não será
admitida a utilização de Serviço de Agenciamento de Viagem negativa (desconto no valor da
passagem).

4. Conforme item 15.12 e 15.13 do Termo de Referência, a fatura apresentada pela Contratada deverá
ser enviada acompanhada das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias
aéreas, e, conforme disposto nos artigos 113 ao 115-A do Decreto n° 18.955/1997, o BILHETE
DE PASSAGEM é a nota fiscal de serviço da companhia aérea.

É correto afirmar então que as faturas da Contratada deverão ser acompanhada dos bilhetes, que
substituirão as notas fiscais?

Atenciosamente,
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Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br> 10 de outubro de 2022 13:46
Para: GPSCx Assessoria em Licitações Públicas <gpscx.assessoria@gmail.com>

Senhor Gabriel Porto,

Boa tarde.

Acuso o recebimento. Estarei encaminhando para manifestação da área técnica e responderemos em
breve o presente pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Paulo Roberto
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
(85) 3332-6164
Divisão de Licitações (DILIC)
Coordenação de Licitações, Contratos e Patrimônio (CLCP)
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (PROADI)
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB

Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br> 10 de outubro de 2022 13:48
Para: Seção de Diárias e Passagens <sdp@unilab.edu.br>, Divisão de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo
<editais@unilab.edu.br>

Prezados,

Recebemos este pedido de esclarecimento sobre o Pregão Eletrônico nº 19/2022.

Solicito, por gentileza, manifestação da área acerca dos pontos, no que lhe couber.

Atenciosamente,

Paulo Roberto
pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

GPSCx Assessoria em Licitações Públicas <gpscx.assessoria@gmail.com> 10 de outubro de 2022 14:34
Para: Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>
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Prezados, boa tarde.

Agradecemos a confirmação de recebimento e aguardamos a manifestação do setor competente.

Tenham uma ótima semana.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Atenciosamente,

Divisão de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo <editais@unilab.edu.br> 11 de outubro de 2022 08:27
Para: Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>
Cc: Seção de Diárias e Passagens <sdp@unilab.edu.br>

Prezados, Bom Dia!

Quanto à Seção de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo, cabe-nos responder os questionamentos 2 e 3. Os
itens 1 e 4 - que tratam de dúvidas relativas a itens do Termo de Referência - deverão ser respondidos pela Unidade
Demandante.

Seguem as considerações da SAD sobre os questionamentos.

Quanto ao questionamento 2: Os lances que contiverem mais de 02 (duas) casas decimais serão excluídos, de
acordo com o estabelecido em Edital, que em seu item 7.6 traz que:

" Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, sob
pena de exclusão do lance, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no
Edital".

Além da consideração acima, conforme disposto no §3° do art. 44 da Lei n° 8.666/93, não admitir-se-á proposta que
apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com os  preços  dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Dessa forma, propostas no valor de R$0,00 serão rejeitadas.

Quanto ao questionamento 3: Informamos que o Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
não aceita o cadastramento de valor negativo. 

Atenciosamente,
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Márcia Rejane Damasceno Dias

Chefe de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Seção de Diárias e Passagens <sdp@unilab.edu.br> 11 de outubro de 2022 13:20
Para: Divisão de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo <editais@unilab.edu.br>, Divisão de Licitações / COLOG -
UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>

Boa tarde!

Prezados(as),

Segue resposta aos questionamentos, adicionando licitacao@unilab.edu.br.

Atenciosamente,

José Mareiro
Chefe de Seção

Em ter., 11 de out. de 2022 às 10:35, Seção de Diárias e Passagens <sdp@unilab.edu.br> escreveu:
Bom dia!

Prezados(as),

Em resposta aos questionamentos, segue: 

1. As Agências de Viagens optantes pelo Simples Nacional, sofrerão retenção de Imposto de Renda
na Fonte referente aos serviços de agenciamento de viagens? 

Resposta: a resposta encontra-se no próprio item 15.39 do Termo de Referência, conforme
destacado abaixo:

"15.39. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006, não sofrerá
a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário

favorecido previsto no referido disposi�vo legal."

E referente ao valor do bilhete de passagem aérea/rodoviária?

Resposta: Às retenções tributárias serão efetuadas conforme ANEXO I da IN 1234/2012.

A empresa vencedora deverá apresentar duas Notas Fiscais distintas, uma referente aos serviços de
agenciamento de viagens e outra referente aos valores dos bilhetes de passagens utilizados no
período, cujo valor será repassado às Companhias Aéreas/Rodoviárias. Em nenhuma das Notas
Fiscais, haverá retenção do Imposto de Renda?
justificativa da pergunta: em que pese a previsão no edital e na IN 123/2012 da isenção da Agências de Viagens optante pelo

Simples Nacional em relação a retenção de Imposto de Renda na Fonte, alguns órgãos públicos acabam realizando a retenção nos
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valores de repasse do bilhete, o que prejudica as Agências de Viagem, que realizam o repasse do valor integral para as Companhias

Aéreas e recebem o valor com a retenção.

Resposta: A empresa deverá apresentar fatura, conforme dispositivos abaixo do Termo de
Referência, acompanhada das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias
aéreas e nota fiscal dos serviços, conforme IN 1234/2012.

                    "15.11. A fatura deverá ser apresentada discriminando, separadamente:

a) Valores referentes ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, separadamente por item de
serviço;

b) Valores referentes aos repasses dos BILHETES DE PASSAGEM (TARIFAS, multas e
TAXAS  DE  EMBARQUE),  separadamente  por  companhia  aérea  e  por  VOO
INTERNACIONAL;

c) Valores referentes aos reembolsos, separadamente por companhia aérea e por
VOO INTERNACIONAL;

d) Valores dos créditos;

e) Valores referentes aos repasses de SEGURO VIAGEM                  

15.12. A fatura deverá ser apresentada em arquivo eletrônico, em até 5 (cinco) dia
úteis  após  o  encerramento  do  mês,  acompanhadas  das  correspondentes
faturas/notas fiscais emi�das pelas companhias aéreas à CONTRATADA, conforme
previsto na Orientação Norma�va SLTI nº 1/2014, discriminando as informações
necessárias  para  efe�vação  das  retenções  e  recolhimentos  dos  tributos,
conforme estabelecido na legislação vigente; "

Resposta: Às retenções tributárias serão efetuadas conforme ANEXO I da IN 1234/2012.

4. Conforme item 15.12 e 15.13 do Termo de Referência, a fatura apresentada pela Contratada
deverá ser enviada acompanhada das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas
companhias aéreas, e, conforme disposto nos artigos 113 ao 115-A do Decreto n° 18.955/1997, o
BILHETE DE PASSAGEM é a nota fiscal de serviço da companhia aérea.

É correto afirmar então que as faturas da Contratada deverão ser acompanhada dos bilhetes, que
substituirão as notas fiscais?

Resposta: Tal solicitação está em conformidade com previsto na Orientação Normativa SLTI nº 1/2014,
abaixo transcrito:

"I – os órgãos ou entidades contratantes deverão incluir, nas rotinas de fiscalização e controle, a conferência dos
valores pagos às agências de viagens com os valores constantes das faturas emitidas pelas companhias
aéreas, por meio de cruzamento eletrônico de dados ou por conferência manual dos dados, integrais ou
selecionados por amostragem."( grifo nosso).

Assim, considerando o disposto no item 15.13, nesse caso, entende-se que sim, o BILHETE DE PASSAGEM é a
nota fiscal de serviço da companhia aérea, de forma que seja possível a conferência supracitada.

Atenciosamente,

José Mareiro
Chefe de Seção

E-mail de UNILAB - [PEDIDO DE ESCLARECIMENTO] P.E. N.º 19... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a91e37f1af&view=pt&search=al...

5 of 8 13/10/2022 10:08



Em seg., 10 de out. de 2022 às 13:49, Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>
escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br> 11 de outubro de 2022 13:42
Para: GPSCx Assessoria em Licitações Públicas <gpscx.assessoria@gmail.com>

Prezado Senhor Gabriel Porto, encaminho resposta à solicitação de esclarecimentos:

Quanto ao ponto 1 da solicitação:

As Agências de Viagens optantes pelo Simples Nacional, sofrerão retenção de Imposto de Renda na Fonte referente
aos serviços de agenciamento de viagens? 
Resposta: a resposta encontra-se no próprio item 15.39 do Termo de Referência, conforme destacado abaixo:
"15.39. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto no referido dispositivo legal."
E referente ao valor do bilhete de passagem aérea/rodoviária?
Resposta: Às retenções tributárias serão efetuadas conforme ANEXO I da IN 1234/2012.
A empresa vencedora deverá apresentar duas Notas Fiscais distintas, uma referente aos serviços de agenciamento
de viagens e outra referente aos valores dos bilhetes de passagens utilizados no período, cujo valor será repassado
às Companhias Aéreas/Rodoviárias. Em nenhuma das Notas Fiscais, haverá retenção do Imposto de Renda?
justificativa da pergunta: em que pese a previsão no edital e na IN 123/2012 da isenção da Agências de Viagens
optante pelo Simples Nacional em relação a retenção de Imposto de Renda na Fonte, alguns órgãos públicos
acabam realizando a retenção nos valores de repasse do bilhete, o que prejudica as Agências de Viagem, que
realizam o repasse do valor integral para as Companhias Aéreas e recebem o valor com a retenção.
Resposta: A empresa deverá apresentar fatura, conforme dispositivos abaixo do Termo de
Referência, acompanhada das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias aéreas e nota fiscal
dos serviços, conforme IN 1234/2012.

                    "15.11. A fatura deverá ser apresentada discriminando, separadamente:

a) Valores referentes ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, separadamente por item de serviço;

b)  Valores  referentes  aos  repasses  dos  BILHETES  DE  PASSAGEM  (TARIFAS,  multas  e
TAXAS DE EMBARQUE), separadamente por companhia aérea e por VOO INTERNACIONAL;

c)  Valores  referentes  aos  reembolsos,  separadamente  por  companhia  aérea  e  por  VOO
INTERNACIONAL;

d) Valores dos créditos;

e) Valores referentes aos repasses de SEGURO VIAGEM                  

15.12. A fatura deverá ser apresentada em arquivo eletrônico, em até 5 (cinco) dia úteis após o
encerramento  do  mês,  acompanhadas  das  correspondentes  faturas/notas  fiscais  emitidas
pelas companhias aéreas à CONTRATADA, conforme previsto na Orientação Normativa SLTI
nº 1/2014, discriminando as informações necessárias para efetivação das retenções e
recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido na legislação vigente; "

Resposta: Às retenções tributárias serão efetuadas conforme ANEXO I da IN 1234/2012.
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Quanto ao ponto 2 da solicitação:

Os lances que contiverem mais de 02 (duas) casas decimais serão excluídos, de acordo com o estabelecido em
Edital, que em seu item 7.6 traz que:

" Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, sob
pena de exclusão do lance, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no
Edital".

Além da consideração acima, conforme disposto no §3° do art. 44 da Lei n° 8.666/93, não admitir-se-á proposta que
apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com os  preços  dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Dessa forma, propostas no valor de R$0,00 serão rejeitadas.

Quanto ao ponto 3 da solicitação:

Informamos que o Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) não aceita o cadastramento de
valor negativo. 

Quanto ao ponto 4 da solicitação:

Conforme item 15.12 e 15.13 do Termo de Referência, a fatura apresentada pela Contratada deverá ser
enviada acompanhada das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias aéreas, e, conforme
disposto nos artigos 113 ao 115-A do Decreto n° 18.955/1997, o BILHETE DE PASSAGEM é a nota fiscal de serviço
da companhia aérea.
É correto afirmar então que as faturas da Contratada deverão ser acompanhada dos bilhetes, que substituirão as
notas fiscais?
Resposta: Tal solicitação está em conformidade com previsto na Orientação Normativa SLTI nº 1/2014, abaixo
transcrito:
"I – os órgãos ou entidades contratantes deverão incluir, nas rotinas de fiscalização e controle, a conferência dos
valores pagos às agências de viagens com os valores constantes das faturas emitidas pelas companhias
aéreas, por meio de cruzamento eletrônico de dados ou por conferência manual dos dados, integrais ou
selecionados por amostragem."( grifo nosso).
Assim, considerando o disposto no item 15.13, nesse caso, entende-se que sim, o BILHETE DE PASSAGEM é a
nota fiscal de serviço da companhia aérea, de forma que seja possível a conferência supracitada.

Atenciosamente,

Paulo Roberto
pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br> 11 de outubro de 2022 13:43
Para: Seção de Diárias e Passagens <sdp@unilab.edu.br>
Cc: Divisão de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo <editais@unilab.edu.br>

Prezados, agradeço pela colaboração.

atenciosamente,

E-mail de UNILAB - [PEDIDO DE ESCLARECIMENTO] P.E. N.º 19... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a91e37f1af&view=pt&search=al...

7 of 8 13/10/2022 10:08

http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras


Paulo Roberto
pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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