
  

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 01 

PREGÃO Nº 01/2017 

Objeto do Pregão: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
emissões, cotações, cancelamentos e remarcações de passagens aéreas nacionais e 
internacionais para os deslocamentos de atletas, treinadores, árbitros, funcionários da 
CBT, Presidente e Vice Presidentes da CBT no Brasil e exterior, bem como de outras 
pessoas indicadas pela CBT, conforme demanda, para atender às necessidades da 
CBT, conforme descrito no presente EDITAL e seus Anexos. As emissões, cotações, 
cancelamentos e remarcações das passagens aéreas nacionais e internacionais 
deverão acontecer por meio dos sistemas online e off-line da empresa, que deverão 
estar disponíveis 24 vinte e quatro horas por dia para a CBT, sendo que o sistema 
online deverá ser instalado em dois computadores da CBT. 

Respostas aos pedidos de esclarecimento: 

1 - Somos Empresa de pequeno porte - ME, nestas condições é obrigatório a 
apresentação do balanço?  

Resposta: É obrigatória a apresentação de balanço ou documentação de 
comprovação, como determina a lei das micro empresas.  

2 - Nossa agência faz emissão de bilhetes através de consolidadora, desta forma o 
item K referente à documentação pode ser somente a fatura da consolidadora para a 
agência, dispensando desta maneira o faturamento da Cia Aérea para a 
Consolidadora?  

Resposta: Não poderá ser somente a fatura da consolidadora. Deverá ser 
apresentada a fatura da consolidadora juntamente com a fatura que recebeu 
diretamente da companhia aérea.  

3- Conforme informado acima, como emitimos através de consolidadora a exigência 
referente à declaração no item L, pode ser substituída por declaração de 
consolidadora?  

Resposta: Faz se necessário à apresentação da fatura recebida diretamente das 
companhias aéreas, independente se a empresa utiliza uma consolidadora ou 
não. A não apresentação de tal fatura de comprovação em conjunto com a nota 
da empresa, ocasionará no não pagamento da fatura até que seja enviada. Nesse 
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sentido, esclarecemos que CBT segue a determinação do Tribunal de Contas da 
União de acordo com os seus respectivos acórdãos.  

4. O subitem 7.3 do Edital exige que a apresentação de que “a validade da proposta 
será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão...”. 
Contudo, o modelo contido no Anexo 04 exige a inserção da “DATA DE VALIDADE DA 
PROPOSTA”. Neste sentido, gostaríamos de saber se deveremos inserir:  
A. A validade de 60 (sessenta) dias;  
B. Data limite de validade da proposta: 01/05/2017, contando com o dia 03/03/2017;  
C. Data limite de validade da proposta: 02/05/2017, não contando com o dia 
03/03/2017.  

Resposta: O período de validade da proposta será de 60 dias. Dessa forma, será 
necessário datar a sua proposta com o dia em que for inseri-la no sistema, 
sendo que a partir desta data será contado o período de 60 dias de validade.  

5. O subitem 9.2.1 do Edital estabelece a necessidade de apresentação de Planilha de 
Custos para fins de demonstração da exeqüibilidade da proposta em atendimento aos 
termos do art. 7º da IN nº 3, de 11 de fevereiro de 2015 do MPOG/SLTI. Desta feita, 
considerando que o § 5º do art. 7º proibi a utilização de eventuais incentivos na 
demonstração da exeqüibilidade, gostaríamos de saber se tal exigência será fielmente 
seguida?  

Resposta: Informamos que a planilha de custos será enviada ao vencedor da 
disputa de lances e seguirá o que foi determinado em lei.  

6. O subitem 9.2.5 do Edital sobre a exeqüibilidade, diz que não serão aceitas 
propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, A CRITÉRIO DO PREGOEIRO. 
Desta forma, gostaríamos de conhecer os critérios a serem adotados pelo Pregoeiro? 
  
Resposta: Os critérios serão seguidos conforme determina a lei e as decisões 
(acórdãos) vigentes do Tribunal de Contas da União.  

7. A tabela contida no item 18 (VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO) do edital 
apresenta os seguintes quantitativos: 50 + 18 + 10 + 188 = 266, contudo, na 
Estimativa da taxa de transação total é apresentado o quantitativo de 256. Devemos 
entender que o quantitativo 256 é um erro e que o quantitativo correto é 266?  

Resposta: O quantitativo correto é do valor superior de 266 transações.  

8. O subitem 2.4 do Anexo 01 (Termo de Referência) diz que a “contratada deverá ser 
licenciada e disponibilizar não onerosamente ferramenta on line de auto-agendamento 
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(self booking e self ticketing): Reserva, Argo It ou Wooba” o que muito prejudica a 
competitividade, tendo em vista a existência de outros sistema similares, como é o 
caso do Web Travel Solutions, por exemplo. Desta forma questionamos a 
aceitabilidade de sistema similares aos Reserva, Argo It ou Wooba, como é o caso do 
Web Traval Solutions (WTS), por exemplo?  

Resposta: Os sistemas referidos são reconhecidos de mercado. Serão aceitos 
sistemas similares, mas que tenham funcionalidade similares ao que foi 
exemplificado. Os sistemas exemplificados são apenas para que os licitantes 
verifiquem a similaridade.  

Feitos os esclarecimentos necessários diante dos questionamentos recebidos, não 
ocorrendo a necessidade de seja realizado qualquer retificação ao Edital que 
caracterize o postergar do certame, fica mantido, portanto, o fim do horário de 
recebimento de propostas, assim como dia e horário de disputa efetiva de lances.   

Florianópolis/SC. 24 de fevereiro de 2017. 

Tiago Vignolli 
Pregoeiro 
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