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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADO RIA-GERAL DO ESTADO

Processo: 201611867000299, de 23.06.2016
Licitação: Pregão Eletrônico n' 02/2016-CGE
Data de Apresentação da Proposta: 04.06.2016
Proponente: Ivone de Sousa Rosa Empreendimentos Turísticos Ltda.
CNPJ n' 01.819.149/0001-60
Valor da Proposta: 56.330,81 (cinquenta e seis mil e trezentos e trinta 'r~aise oitenta e um
centavos). -

~~
Data de Validade da Proposta: Até 03.10.2016
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D1LIGENCIA N' 01l2016-PREGÕES/CGEI l /'~.
, . ./ -. "
, , '-

1. Tendo em vista a faculdade alçada ao' Pregoeiro,....ao"SeCretário de Estado-
i \ -

Chefe da Controladoria-Geral do Estado, ou ainda, a autoridade por esse último delegada,. ,, , .
nos termos do art. 43, S 3°, da Lei Federal nO 8.666/1933, em éonsonância com o

'" -. -J ~_f-

estabelecido no subitem 17.3., do''Edita1 de Licit\lÇão do Pregão Eletrônico (PE) n'
.// /' I

02/2016-CGE, promovo a presénte -diligência. cOJlÍ o intuito de elidir as dúvidas quanto à
• / / .A './ •proposta comercial apresentada pela empresa Ivone de Sousa Rosa Empreendimentos.«( //

Turísticos LIda., CNPJ sob un" 01.819.149/0001,60, a qual ofertou, para o RAV, o valor. ",j/ ,)
total de R$ 0,81 (~!lenta~ umc;ntayos). /-,.

/<~ '", fI'. ."-- ,~" '" ,/ ",'I 12. No procedimep.•to lic~tório sob comento, restaram estabelecidas no

Termo de Referência i(ns:'ô'3/20), as nuances inerentes a forma de dispêndio desta
'v' i ,

Contro1adoria-Geral do Estado.(CGE), quando da aquisição de passageos aéreas nacionais
, " . ,

./ / e-dõ'p-agam~nto"'de diárias....tIIl:hotéis, bem assim quando da retribuição da agência de

./ -viag~~s a se';'co~tr:;; ..r~ela Administração, esses dois tipos, foram definidos,,
i 4 respectivamente, corno repasseI e remuneração do agente de viagem (RAV)2,sendo que a

i. 1>., disputa somente'ocorreria, em relação a esse último.

"" J j
'" 1--...Repãsse: : valor pago a agência de viagem decorrente das emissões, alterações (remarcações) e

.Çãncelamentos, compreendendo os valores das tarificas/diárias, taxas e eventuais multas decorrentes das
duas últimas operações.

2 Remuneração do Agente de Viagem (RAV): remuneração fixa da empresa de turismo decorrente da
prestação dos serviços de assessoramento, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos,
emissões de bilhetes/vollchers e eventuais reembolsos, excluído o valor da tarifa do bilhete e taxa de
embarque e, no caso de hospedagem, o valor do voucher, o qual corresponde ao valor da diária mais a
taxa de serviço, além de eventuais multas e taxas decorrentes de alterações e cancelamentos.
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3. Tanto é assim que o subitem 5.1., do Termo de Referência estabeleceu os

limites de valores dos bilhetes de passagens aéreas, qua! seja de R$ 25.180,00 (vinte e

cinco mil cento e oitenta reais) e o dos vouchers relativos ao pagamento de diárias em

hotéis, qual seja de R$ 31.150,00 (trinta e um mil e cento e cinquenta reais), particionando

esses valores pela quantidade estimada de operações/transações,' não podendo o

proponente oferecer à COE valor inferior a importância média estimada do

bilhetelvouchers, sob pena de desclassificação (subite1J1 5.6 do Termo de Referência), nos
,- .~,

termos do subitem 9.7, alínea "c", do EditaP..1 ,,li
! ~ .

.'. #' .''!,
4. Não obstante, apesar da contratada perceber o valor correspondente ao, " .

repasse acrescido do RAV, conforme subitem 5.5., do Tennp de~Referência, os valores..,,, ~,-,,,- ""
relativos a passagens e hospedagens deverão est'}.de acordo' eoo; as tabelas oficias,

extraídas dos sites, respeetivaní~ilt£ das companhias ~~érease das empresas hoteleiras,
/ ~ " ./

inclusive naquelas situações. d~ tarifas/diárias jiromocionais (subitem 6.7. ele 6.8. do
/,. / r

Termo de Referência). Port~t,o, a exeq-~ibiIidadeda proposta do signatário da melhor
"'.,/4' [,

oferta apurada no certame ocoiTefá,',exciusivamentç;ém relação ao RAV,uma vez que não

se admite inge~:c,ia nó~alor d';;ep~se///

II ~ "y/
~i 5. Neste~sêntid6:.nota-se que o licitante propôs à CGE, para a realização dev ~ r

cada operação/transação, o valár ínfimo de RAV de R$ 0,01 (wn centavo), perfazendo o
~ ,,_ / I

,váIor tota! cteRAV de R$ 0;81(oitenta e um centavos), destrinchando o total do RAV em
-.' ".-.,.""'~/

.Ii " suas planilhas -de _c.omposição de custos, nos seguintes componentes "Insumos",

"Serviços", ~'6emais Componentes" e "Tributos". Contudo, as informações prestadas na
',. ~

\ \" proposta e n~s.ylanilhas de custos, não foram suficientes para comprovação objetiva da
" \. exequibilidade da oferta.
" '----"'/"'_'. ,,'

3 [... J c) as propostas com valor igualou inferior ao valor médio estimado do bilhete/voucher,
especificamente em relação aos itens 01 e 03 da planilha anexa no 5 (sic) do Termo de Referência, e para
os itens remanescentes do valor igual a zero.

4 [... ) 5.2. Os valores descritos no subitem 5.1 do presente Termo de Referência constituem [... ], não
cabendo à CONTRATADA quaisquer direitos caso esses valores não sejam atingidos durante o prazo de
vigência do contrato.
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6. Oportunamente, registro que o valor proposto foi comparado com aquele

estabelecido como de referência no Despacho n' 41.989/2016-SSLlSEGPLAN (fi. 32),

elaborado com base na pesquisa de mercado de agenciamentoS, representaI;do o percentual

aproximado de apenas 0,01 % (zero vírgula zero um por cento), em'"relação ao preço

unitário do RAV de R$ 70,00 (setenta reais), questionando-se, dessa maneira, a capacidade

de execução do contrato no valor cotado.
,

IgorE
P egoeiro

Portaria n' 16/2016-CGE/GAB

. ,

r
7. Com embargo, considerando o disposto no subitem 9.7., do Edital de

/. /\.
Licitação do Pregão Eletrônico n' 02/2016-CGE', ..e ainda, ancorando-me na faculdade

, I / .-'. '

prevista no art. 43, S 3', da Lei Federal n' 8.666/1993, solicito a'~mp;e;a Ivone de Sousa
.'i \ •••• j

Rosa Empreendimentos Turísticos LIda., CNPJ sob o n' 01.819.149/0001-60, declinar," .- .informações necessárias para a complementação da 'instiuçª-o pr9cessual, com vistas a

atestar a exequibilidade da propostaj> ~;"'-.:.." . /'

81 ~'d A d//03(')d'" d. sto posW. conce o o....•.pr~o e- ate tres las utels, a contar o

recebimento da presente ~ili~ência, o~rV~do o estatuído no subitem 17.7., do Edital de
.. . ":'.j/ /' . ..

LICitação, para a mamfestaçao ",doproponente, devendo o refendo pOSlCIOnamentose fazer

anh d d."'d--..., ""b' /D".... d b1'acomp a o e ocumentos comp!o atonos. 'e ClenCIaao mteressa o e pu lque-se no~. VV?, r ,,1'. .I

site da CGE (www.cge.go.gov.br). ~

.i //'\')I, (!,
, , ! I

Goiânia, 04 dê agosto de 2016./' .- ." //.'-./ ~'-"/
I f".-

! •
\ \ I1

'" '" / J
'~"5 ....9.2:ED~erradaa etapa dos lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto

"à -compãtibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, obtido por meio de pesquisa de
mercado.

6 [... ] b) as propostas com valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que nAo tenham conseguido demonstrar sua viabilidade
por meio de documentação que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e de que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; (sem grifo no
original)
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