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Em resposta formal ao questionamento abaixo, e considerando o disposto no subitem 7.2.5 do TR, temos a esclarecer
inicialmente que:
1) O valor de R$ 40.500,00 é referente aos custos diretos com os bilhetes, taxas e outras despesas ligados à
marcação, remarcação ou cancelamento de passagens, de maneira que não podem ser reduzidos pelos licitantes em
sua proposta prejudicando o valor estimado global da futura contratação; e,
2) O valor da taxa de serviços poderá sofrer reduções tanto já no cadastro da proposta no Comprasnet, com também
durante a fase competitiva para fins de classificação dos participantes.
Diante disso, pode-se afirmar, de fato, que no item 1 do objeto o preço unitário poderia chegar até o valor de R$
0,0001, sem que isso represente valor irrisório ou inexequível (já que tal cálculo será realizado com base no valor
global da proposta, ou seja, somatório do item 1 + item 2); enquanto que no caso do item 2, o valor unitário será
sempre R$ 450,00 (e seu total R$ 40.500,00), posto que representa o custo direto estimado como necessário para o
período pelo Conselho em face de sua demanda interna.
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Em 3 de maio de 2018 08:24, Simone MCZ <simone@mczturismo.com.br> escreveu:
Prezados,
Bom dia!
Gostaria de esclarecimento sobre o PE 1/2018 UASG 389149, referente ao fornecimento de passagens aéreas:
- No item 1, é aceito o valor unitário da proposta como sendo 0,0001 (quatro casas decimais) e, consequentemente,
valor total 0,0090?
- No item 2, o valor unitário deve ser 450,00 (40.500,00/ 90)?
Fico no aguardo.
Grata,

Simone Brazil
Assessoria de Criação e Relacionamento
Fone: 82 2126 5214/5225
E-mail: simone@mczturismo.com.br
Skype: sbrazilp
www.mczturismo.com.br

Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA. Rua Epaminondas Gracindo, 257-Pajuçara. Maceió-AL.
CEP: 57.030-103. CNPJ: 35.636.034/0001-51.
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