
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

SA0 Bernardo do Campo, 31 de julho de 2018. 

Prezados Senhores, 

Ref: Pregêo Presencial 'n* 26/2018. Objeto: contratac&o de empresa 

especializada na prestac&o de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo: 

passagens aêreas nacionais e internacionais, seguro viagem, passagens terrestres 

nacionais, hospedagens em hotéis situados em territério nacional e internacional, 

destinados a servidores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores em geral 

da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por e-mail pela empresa LNX 

Travel Viagens e Turismo EIRELI, inserita no CNPJ sob o n? 20.213.607/0001-67: 

PERGUNTA 1: Serêo aceitas propostas de precos (conforme modelo do Anexo I| — 

Proposta Comercial do Edital) com valores irrisérios (R$ 0,0001 - Um Décimo de Milésimo 

de Real) conforme pratica atual do mercado? 

RESPOSTA: Sim. Nêo ha aualguer impedimento editalicio. No entanto, a proponente 

deverê demonstrar a exeguibilidade de sua proposta, nos termos do instrumento 

Convocatbrio. 

PERGUNTA 2: Ser&o aceitas propostas de precos com o valor zerado (R$ 0,00) para a 
prestacao do servico? . 

RESPOSTA: Nao ser&o aceitas propostas comercias com valores de taxa de 

agenciamento iguais a zero. 

PERGUNTA 3: Serêo aceitas propostas de precos com valores negativos (Exemplos: - R$ 
0,05, - R$ 0,10, - R$ 0,50, etc)? 

RESPOSTA: No serëo aceitas propostas comercias com valores de taxa de 

agenciamento negativos. 

PERGUNTA 4: Caso a licitante gueira apenas participar de alguns itens (12,3 e 4) gue 
compêem a mesma verba, serê possivel ? Faco o mesmo duestionamento caso as 
licitantes gueiram participar apenas do item 5 (HOSPEDAGEM). 
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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

RESPOSTA: As licitantes poder&o apresentar proposta comercial apenas para o item de 

  

interesse, em atencê&o ao disposto nos subitens 4.2.7 e 4.2.7.1 do Edital: 

4.2.7. A licitante apresentarê proposta para o ilem de seu interesse: 

4.2.7.1. No campo “preco total” do item nêo ofertado, devera constar, 
preferencialmente, a expressêo “nêo cotado”. 

Devendo os itens 1 .e 2 serem considerados conforme os termos do item 4 -— 

, Especificacêes, do Anexo |- Termo de Referência, para fins de apresentacêo da proposta 

  

  

    
      

  

  

comercial: 

41. PASSAGENS AËREAS, PASSAGENS TERRESTRES E SEGURO 

VIAGEM: 

ITEM DESCRICAO DO ITEM PRECO ESTIMADO 

: aêreas, passagens terrestre e seguro 65.000.00 

TOTAL ANUAL ESTIMADO R$ 65.000,00 

4.2. HOSPEDAGENS: 

ITEM DESCRICAO DO ITEM . PRECO ESTIMADO 

Hospedagens em hotéis em territêrio nacional e 
* internacional BP sed. A0     
    TOTAL ANUAL ESTIMADO R$ 35.000,00 
  

PERGUNTA 5: Serêo aceitos documentos e propostas comerciais enviados através dos 
correi0s? 

RESPOSTA: Sim, conforme disposto no subitem 3.5 do Edital: 

3.5. A ausência de representante credenciado na sessêo publica nêo 
invalidarê ou excluirê a proposta deste Pregêo. Porém, considerar-se-ê 
definitivo o valor da oferta escrita e gue a licitante nêo possui interesse 
na formulacëo de lances. 

PERGUNTA 6: Ser&o aceitos documentos com certificacao digital, pois os mesmos 
eguivalem a uma cépia autenticada? 

RESPOSTA: Sim, ser&o aceitos documentos cuja certificac&o digital seja edguivalente a 

Copia autenticada. EF 
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MICHELLE H. AUDE 'MELLO 
Pregoeira 

  

 


