MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento n. 3
Referência: Pregão Eletrônico n. 84/2012
Data: 11/1/2013
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo
os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais,
para os servidores e colaboradores eventuais da ANEEL, quando em viagens a serviço e viagens de
capacitação.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2012
ESCLARECIMENTO N. 3
Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por licitante que retirou o Edital em
referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 84/2012, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

BRUNO MINORU AKIMOTO
Pregoeiro

Pergunta 01
Qual o valor total estimado para a futura contratação?
Resposta 01
O valor total anual estimado do Contrato (F) é de R$ 2.213.901,60 (dois milhões, duzentos e treze mil,
novecentos e um reais e sessenta centavos), sendo o valor estimado unitário da taxa de serviço (A) de R$
85,40 (oitenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme tabela abaixo:
QUANTIDADE
ANUAL
ESTIMADA DE
PASSAGENS
AÉREAS (B)¹

2.384 (duas mil,
trezentas e oitenta
e quatro)

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO DA
TAXA DE
SERVIÇO
(A)

R$ 85,40
(oitenta e cinco
reais e quarenta
centavos)

VALOR TOTAL
ANUAL
ESTIMADO DE
TAXA DE
SERVIÇO
(C) = (B) X (A)
R$ 203.593,60
(duzentos e três
mil, quinhentos
e noventa e três
reais e sessenta
centavos)

VALOR UNITÁRIO
MÉDIO DAS
PASSAGENS
AÉREAS + TAXAS DE
EMBARQUE² (D)

R$ 843,25 (oitocentos e
quarenta e três reais e
vinte e cinco centavos)
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VALOR TOTAL
ANUAL DAS
PASSAGENS
AÉREAS + TAXAS
DE EMBARQUE
(E) = (B) X (D)

VALOR TOTAL
ANUAL
ESTIMADO DO
CONTRATO
(F) = (C) + (E)³

R$ 2.010.308,00
(dois milhões, dez
mil, trezentos e oito
reais)

R$
2.213.901,60
(dois milhões,
duzentos e
treze mil,
novecentos e
um reais e
sessenta
centavos)

