
•ESTADO DE GoIÁs
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, SUPRIMENTOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

PROCESSO N.': 201611867000299
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n' 02/2016-COE
PETICIONANTE: P&B Turismo Ltda-EPP ~ ./~ '

~ "

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENT, ( \

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento .aQEdital de. Licitação do
/. -.I "........--' -Pregão Eletrônico nO 02/2016-CGE, que tem poYObjeto a contratação~f1e empresa

especializadaem serviçosde agenciamentode viag~ns(compreend~o'ã'-p'rest~ç~ direta

de assessoria, cotações, reservas, alterações, canc~l~entos (~£ca~es~ emissões de
. \ J ,

bilheteslvouchers e eventuais reembolsos, para bpórtunizar a aquisição e reserva,
. ",

fracionada, de passagens aéreas nacionais (voas do~és.ticos),e..,-h~edagens, conforme

condições e especificações contidà:s no Instrumento "CõnvoêãiÓrio e seus anexos,
-' r ~"impetrado pela empresa P&B-TURISMO LTDA.EPP, CNPJ sob o n' 06.955.77010001-"r A V74, doravante denominadat'"PETICIONANTE, nos termos apresentados no e-mai!

"" / rremetido à COE, no dia I 8:07.20 I6,-às 17h34."V(
/;I~ISSIBILIÍ>ADE

( 0cs te~oA"j~,no item 11 do Edital de Licitação do Pregão

Eletrônico~o.02/2016-CGE, em'consonância com o disposto no art. 14, capul, do Decreto

i/!:
stadUal nO\7~68/20 11 é asse~do a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar

'-'p I . "'I .--// 'd" . ..(ao rego~lro esc~t~s, prov~ en~IaS,o~ Impugnar o ato convocatono, .no prazo

estabelecldo"qual seja de ate 02 (dOIs) dias utels antes da data fixada para a realIzação da. ~ ,

~~JZ~:m,"O_~•_"" ••oo• ,.;'•• ='~'m.,"
realizado pela PETlCIONANTE, no dia 18.07.2016, às 17h34. Neste sentido,

reconhecemos o requerimento de esclarecimento ao Edital de Licitação, ao qual passamos

a apreciar e nos posicionar dentro do prazo legal estabelecido no art. 14, ~ 1°, do Decreto

Estadual n' 7.468/201 I.

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 n.0400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul. J
CEP: 74015-908 - GoiAnia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5356 ,~"/ ,



I
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, SUPRIMENTOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

2, DA SOLICITAÇÃO E APRECIAÇÃO .,.r::--"'"
1'::--,----,,,,.,,

A dúvida aventada pelo PETICIONANTE é se //0 vaiar a ser'
cadastrado no sistema comprasnet.go é o menor valor do agenciamento 'ou cadastramos o

;

valor médio do bilhete somado ao RAV e multiplicamos pela qtde?",'.Em resposta ao

questionamento tecemos as seguintes considerações, ~'"::) A~-~'-~-;;
O ',' d ' I I'd (í d' ""',. dcnteno e JU gamento e egt o no presente proce Imento lCltatono e o e

d ' d' (I . , )1 , {I:". '" d',menor preço o agenciamento e VIagem ate umco ,\OUseja, 0'- ICltante evera propor a

esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) o valor'ti~~h~ sua retrib&fç/o, denominada

simplesmente de Remuneração do Agente de viage~(RAV);-qrun:;;o/da prestação dosA ~'
serviços de assessoramento, cot.!lÇÕ~s;reservas, alte~ôes (remarcações), cancelamentos,

emissões de bilheteslvOUCh7ers{e"ntUaiSreembo"'('excluído o valor da tarifa do bilhete/ /.'> ,",'
e taxa de embarque e, noc~,de hospedagem, o valor do voucher, o qual correspondente

I d d'" ,,, d' /, I'al' d - ' I d dao va ar a laTIamaiS a taxa, eJe./lÇo, em e./entua1s mu tas e taxas ecorrentes e

alterações e canceláfilentps, sendo o RAV co~erado para fins de avaliação da melhor

ofertado liCi7;~ AV
(\ contudt~iciOnaliZar a licitação n~ Sistema Eletrônico de Gestão

de .•.C.ompras -(C~MPRASNEr.GO) o proponente devera mclUlr em sua proposta, no

mome~o in'i6ial~Ca~~nto, especificamente quanto aos itens 01 (71983) e 03

(71987), o valqr unitáÍio do RAV acrescido do valor médio já fixado do bilhete/voucher,

sendo que 'to 'sistema multiplicará, automaticamente, a importância resultante pela

quantidade dt ,bilhetes/vouches estabelecidos para cada operação, e para os itens 02
/ /

(7439.f)_e.04(74393) será preenchido somente o valor do RAV, no qual o sistema, também,

'de"f~nna-",tomática, multiplicará pela quantidade de bilhetes/vouchers. Essa sistemática

e~tá detalhada no Termo de Referência, vejamos enxertos:

Tenno de Referência- Anexo I
[", ]
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5.3 O valor médio do bilhete/voucher corresponde ao valor estimado do repasse
dividido pelo quantidade estimada de transações, não limitando Qe nenhuma
forma os valores das passagens aéreas ou das diárias no hotel;':têrido~em.vista
sua utilização exclusiva para se processar / a ,/ licitação .no
COMPRASNET.GO. (sem grifo no original) 1./ ,~ \
5.4 A ausência de preenchimento dos valores médios dos bilhetes/vouchers,
respectivamente, nos itens 02 e 04 da planilha deste' item (5. Da Tabela de
Quantidade e Composição de Custos) do Termo de Referência, é devida em
virtude do repasse estar computado nos serviços prinbipais da mesma tabela _
(itens 01 e 03), e conforme registrado '2-0~sllbitem,preced~nte.sua utilizaçã;>é / '
apenas para se processara liCitação/noCOMPRAS1'1ET.GO., ...•..••••.~.... /" •..,'"
[,',] / /",,' '

5.6 A disputa licitat6ria, especificamente em relaçã~aos itens OI e 03 da tabela
acima, será realizada no Sistema ~e Gestão de Compnls•..•....,.COMPRASNET.GO
levando-se em consideração o ~alor médio dÓ~bilhete/v6uch'er acrescido da
Remuneração do Agente de Viageni\ (RAV), niió pOdenão ..8 proposta, em
nenhuma hipótese, ser inferior ao,valof médio do bilhele/youcher, sob pena
d, d"da"m<aç'o, ("m g"fo00O'ig~

Não obstante,tr~da a fase de~tramento das propostas,e após a
" 'I' In/' /. b (/1 dI" I' , ãsua pnrnelra ana lse pe o r,regoelro,c/I" ase no.va or o ote umco, os ICltantesser °

"d' d 1/ (d d /, , ' IengI os a etapa e ances,.~even o ~'.reglstrar,em campo propno, os seus ances

considerandoo valor glob:r\:t~of~~os tennot40 dispostona alínea "a", parte final,
do subitem6,?~tal de'Licaação dAr{gão EletrôniconO02/2016-CGE,e do

estatuídon~ó'-6 do~odNb,de }ro.~""Preços (AnexoII do Edital de Licitação),
U ' /A"', Vconfira-se;respectIvamente,os,se~mtes trechos.

~

'';:tal d,llaçw - Preg'o EI,trônico o" 02/20 16-CGE

"-' }J/ /a)õ _~alórda remuneração do agente de viagem e o valor total da remuneração do
agente de viagem, em algarismo e por extenso (havendo discordância entre o
valor da remuneração do agente de viagem e o valor total da remuneração do
agente de viagem, prevalecerá, o valor da remuneração do agente de viagem, e
entre valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado esse
último, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias). Entretanto,
para fins de apresentaçAo de proposta e lances no sistema eletrônico será
considerado o valor do lote único. (sem grifo no original)
Modelo de Proposta de Preço - Anexo Il
[..,]
6) No sistema COMPRASNET.GO, o proponente preencherá inicialmente sua
proposta com o detalhamento de todos os itens, sob pena de desclassificação.
entretanto, a etapa de lances ocorrerá levando-se em consideraçllo o valor
global do lote. (sem grifo no original)
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,..-,,",-.-
Portanto, o licitante deve cadastrar no sistema COMPRASNET.GO, nà"fase

de registro de propostas, os valores unitários dos itens da licitação, espetfi~ente~a o~.•..
, I"" \

itens Dl e 03 deverão ser acrescidos ao valor do RAV o valor correspondente ao preço. \
médio já fixado do bilhete/voucher, e para os itens remanescentes deverão ser incluídos

-, \ .\.
somente os valores ofertados do RAV de cada operação,Jsendo"-que o 'SIstema calculará"

" __ ''" '--- J_
. al .... fi d I ,....dd d -'dfi"'d;automatIcamente, o v ar umtano m arma o pe a quant1 a e e transaçoes e WI__~- nos

respectivos serviços. ~

Goiânia, 19 de julho de 2016.
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