
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Esclarecimento nº 02 – Pregão Eletrônico nº 06/2015-SRP

Questionamento da empresa Portal Turismo referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº

06/2015  –  SRP,  destinado  ao  Registro  de  preços  para  prestação  de  serviço  de

Agenciamento  de  Viagem,  compreendendo  os  serviços  de  emissão,  remarcação  e

cancelamento  de  passagem  aérea  nacional  e,  eventualmente,  internacional  para  o

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE):

1) Será aceita taxa de agenciamento no valor de R$ 0,0001 para o total do lote,

caracterizando valor R$ 0,00 unitário?

Resposta do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe:

Não.  Conforme  disposto  no  §3°  do  art.  44  da  Lei  n°  8.666/93,  não  se

admitirá  proposta  que  apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,

irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com os  preços  dos  insumos e

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato

convocatório  da licitação  não  tenha estabelecido  limites  mínimos,  exceto

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio

licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da

remuneração.  Considerando que o edital  veda a oferta de proposta com

valor com mais de duas casas decimais (item 6.5, “a”), a aceitabilidade da

proposta/lance no patamar mencionado estará sujeita à verificação de sua

exequibilidade em meio ao julgamento do certame. 
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2)  Será aceita taxa de agenciamento no valor de R$ 0,01 para o total do lote,

caracterizando valor R$ 0,00 unitário?

Resposta do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe:

Não.  Conforme  disposto  no  §3°  do  art.  44  da  Lei  n°  8.666/93,  não  se

admitirá  proposta  que  apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,

irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com os  preços  dos  insumos e

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato

convocatório  da licitação  não  tenha estabelecido  limites  mínimos,  exceto

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio

licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da

remuneração.

3) Serão aceitas taxas de agenciamento inferiores à R$ 0,01 unitário?

Não. Considerando que o edital veda a oferta de proposta com valor com

mais  de  duas  casas  decimais  (item  6.5,  “a”),  a  aceitabilidade  da

proposta/lance no patamar mencionado estará sujeita à verificação de sua

exequibilidade em meio ao julgamento do certame. 

Aracaju/SE, 14 de dezembro de 2015

ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
Pregoeiro

Portaria nº 17/2015

MARIA CLAUDIA TAVARES DE
MATTOS
Presidente
Coren/SE

*Documento com via original assinada.
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