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São Paulo, 30 de agosto de 2017 

 

Pedido de Esclarecimentos 001/2017 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/ABDEM/2017 
PROCESSO Nº 001/2017 
 
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
agenciamento de viagens e atividades afins. 
 
 
Premier Turismo 
A/C Senhor Matheus 
 
Prezado Senhor, 
 
Em atenção às dúvidas trazidas à colação por Vossa Senhoria, permitimo-nos dizer:  
  
1 - Serão aceitos valores menores ou iguais a zero? 
 
R. No que se refere a valores negativos, neste caso dando desconto, não vislumbramos 
essa possibilidade haja vista a forma de elaboração da proposta de preço contemplada no 
edital, no Anexo I – Termo de Referência, que dispõe: 
 
“5. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E DO LANCE INICIAL 
 
5.1. Para elaboração do lance inicial, a proponente deverá considerar a seguinte equação: 
 
 
LI= VTE 

    NTTE 

Legenda 

LI → Lance Inicial 

VTE → Valor Total Estimado 

NTTE → Número Total de Transações Estimadas 
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Tipo de Serviço 

Número 
total de 

transações 
estimadas 

(NTTE) 

Taxa de 
Transação da 
Proponente 

(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(VTE) 

Bilhete Aéreo Nacional 80   

Bilhete Aéreo Internacional 290   

Reserva Hotel Nacional 180   

Reserva Hotel Internacional 15   

Serviços Conexos (locação Veículos) 70   

Valor Total  635   

 
 
LI= VTE 

    NTTE 

LI = R$ ______”. 
 
No tocante a valor zero, tem sido comum que as empresas participantes de licitações 
ofereçam a taxa de transação nula. 
 
Em nosso entender não existe nenhum impedimento, desde que o eventual contratado 
esteja ciente de estar obrigado a arcar com as consequências das imprecisões na 
composição dos seus custos (grifos nossos). 
 
Desta feita, o cerne da questão não é o valor da proposta, mas a impossibilidade de o 
licitante executar o ajuste mediante o preço que ofertou. 
 
Portanto, se possuir capacidade patrimonial e considerar incorrer em prejuízo, essa será 
uma decisão intrínseca do licitante. 
 
  
2 - Em caso de empate entre as propostas/lances de micro ou pequenas empresas, 
o desempate será realizado via sorteio? 
 
R. Nessa hipótese há que se aplicar as regras editalícias, conforme abaixo transcritas: 

“9.7.5.1. Caso não haja etapa de lances e ocorra empate real nas propostas escritas de 
microempresas e empresas de pequeno porte e destas em relação à proposta de menor 
valor, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior, deve o pregoeiro efetuar sorteio, 
não só para fins de classificação, mas também para fins de exercício do benefício do 
empate ficto, conforme cláusula 9.8 abaixo. 

 
9.8. Declarada encerrada a etapa de lances, antes da classificação definitiva de preços, 
deverá a CPL verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou 
empresa de pequeno porte, assim anteriormente qualificada. 
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9.8.1. Em caso positivo, deverá a Comissão prosseguir normalmente o procedimento, 
conquanto dispõe o § 2o do artigo 45 da Lei Complementar 123/06 que somente se 
aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

9.8.2. Em caso negativo, isto é, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, deverá a CPL verificar se ocorreu a hipótese de empate do 
artigo 44, § 2º da Lei Complementar 123/06, ou seja, se há preços ofertados por 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superiores ao 
menor preço alcançado. 

 
9.8.2.1. Havendo o empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45, inciso I da Lei Complementar 
123/06, devendo a Comissão conceder o prazo máximo de 5 (cinco) minutos para tanto, 
sob pena de preclusão. 
 
9.8.2.1.1. O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e 
empresas de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre 
elas exista outros preços ofertados por empresas normais” 
 
  
3 - Qual a quantidade média de recursos destinada para cada tipo de serviço do 
edital? 
  
R. Os informes solicitados foram estabelecidos no item 4, do Anexo I – Termo de 
Referência, que reproduzimos: 
 
“4. DOS EVENTOS E DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS 
 
4.1. Os gastos estimados para a execução dos eventos que são objeto desta contratação 
são os constantes da planilha abaixo: 
 

DESCRIÇÃO VALOR 

Passagens Nacionais 25.000,00 

Passagens Internacionais  740.000,00 

Reserva de Hotel Nacional 70.000,00 

Reserva de Hotel Internacional 50.000,00 

Serviços Conexos (locação de veículos) 15.000,00 

TOTAL 900.000,00” 

 
  
É o que nos cabia proferir. 
 
Atenciosamente, 

mailto:abdem@terra.com.br
http://www.abdem.com.br/

