CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(CRMV/RJ)
PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2017 – BB nº 674240
ESCLARECIMENTO nº 01/2017
Enviado pela empresa: DECOLANDO TURISMO LTDA
Boa Tarde!
Senhor (a) Pregoeiro (a),
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, estabelecida em
Brasília/DF, CNPJ 05.917.540/0001-58, vem tempestivamente solicitar os seguintes
esclarecimentos:
1) Será aceito cadastro com valores de R$ 0,01?
2) Nesses tipos de licitações as empresas de agenciamento já cadastram seu menor valor para
taxa de agenciamento, ocasionando assim um empate entre as proposta cadastradas, qual será o
critério usado para desempate das propostas? Lembrando que nesse casso não haverá envio de
lances, portanto não poderá haver desempate das empresas para quem enviou lance primeiro,
pois a etapa de lances abrirá ao mesmo tempo para todos. Qual será o critério de desempate?
Sorteio ou hora de registro de proposta?
3) Será necessário posto de atendimento?
Atenciosamente,
Kessia Silva
Licitações e Contratos

RESPOSTA ENVIADA PELO CRMV-RJ, por e-mail em 13/06/2017, as 09h:40min
Prezada Sra. Kessia Silva, bom dia!
Presto os seguintes esclarecimentos:
Resposta 1) Como se vê, no item 10.1. do Edital – Pregão Eletrônico nº 06/2017, o valor unitário
de R$ 0,01 (um centavo) será aceito pelo CRMV-RJ para a prestação de serviços de
agenciamento de viagens.
Resposta 2) Como se vê, no subitem 7.10 do Edital Pregão Eletrônico nº 06/2017: Em caso de
empate entre duas ou mais propostas, caso não sejam apresentados lances, será realizado
SORTEIO observado o disposto no art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93, em data a ser definida pelo
Pregoeiro e divulgada no chat de mensagens. Não será obrigatória a presença do candidato ou
representante ao ato público de sorteio. O não comparecimento do mesmo ou seu representante
caracterizar-se-á com a concordância do resultado do sorteio.
Resposta 3) Não.
Oportuno, frisar que conforme item 16.3.1. do Edital Pregão Eletrônico: os pedidos de
esclarecimentos e as impugnações serão respondidos pelo pregoeiro e divulgados nos sítios
www.crmvrj.org.br e www.licitacoes-e.com.br, cabendo aos interessados em participar do
certame acessá-los para a obtenção das informações prestadas
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2017.
Atenciosamente,
Claudia Sampaio
Pregoeira do CRMV-RJ
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