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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 

PROCESSO DE SELEÇÃO 001/2017 

OBJETO:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de emissão de passagens 

aéreas, hospedagem nacional e internacional, reserva de transportes terrestres, contratação 

de seguro viagem e outros serviços necessários à locomoção de funcionários, atletas e 

representantes da CBG ou outros indicados pelo mesmo, conforme demanda e sem 

exclusividade, para atender às necessidades da CBG. 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1. Referente Especificação dos Serviços Aéreo do Termo de Referência, a alínea “A.6” 

estabelece que “a contratada deverá ser licenciada e disponibilizar não onerosamente 

ferramenta online de auto-agendamentos (self booking e self ticketing): Reserve, Argo 

It ou Wooba; que deverá estar disponível 24/7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias 

por semana), ...”. Por entendemos que tal exigência não tenha sido deliberada, o que 

muito restringiria o caráter competitivo e a livre escolha por sistemas similares, 

deveremos entender que a exigência abrange todos e quaisquer sistema com as 

mesmas similaridades? 

ESCLARECIMENTO: Os sistemas citados são utilizados como referência de mercado e 

transcritos em nosso Edital para estas finalidades. Todo e qualquer pregão possui 

caráter público e, desta forma, não pode haver um direcionamento, mas o sistema 

deve apresentar similaridades e mesma funcionalidade com o que foi descrito no 

Edital. Caso o sistema utilizado pela na empresa seja similar ao descrito no Edital e 

tenha as mesmas funcionalidades, o que será objeto de análise pela CBG, será 

admitido pela CBG, lembrando-se que, nos termos do Edital, a empresa deverá realizar 

o treinamento aos representantes da CBG. 

2. Considerando que a alínea “o” do subitem 11.1.1 do Edital estabelece a necessidade 

da apresentação da “planilha de custos que demonstre a compatibilidade entre os 

custos e as receitas estimadas para a execução do serviço, nos termos do art. 7º da IN 

n.º 3, de 11 de fevereiro de 2015 do MPOG/SLTI” o qual veta qualquer ganhos como 

incentivos, por exemplo, na demonstração da exequibilidade da proposta, bem como a 

previsão contida no subitem 11.3 do edital que estabelece que a empresa vencedora 

custei “o deslocamento e estadia de um representante da CBF, para conhecer as 

instalações da empresa [...] caso ela não esteja sediada na cidade de São Paulo”. Neste 

sentido, percebemos enorme derrocada do princípio da igualdade de condições, uma 

vez, que tal postura cria inevitável favorecimento as empresas instaladas na cidade de 
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São Paulo. Ademais, sendo o serviço totalmente virtualizado, bastaria a demonstração 

do sistema, a qual, pela própria especificidade, poderá transcorrer por meio dos 

recursos computacionais e da internet. Sendo assim, gostaríamos do vosso 

posicionamento quanto a eliminação de tal exigência. 

ESCLARECIMENTO: A planilha de estratificação de preços segue determinação do TCU, 

para que seja verificada a exequibilidade da proposta apresentada pelo vencedor do 

certame. Portanto, a apresentação da planilha é obrigatória ao licitante vencedor, sob 

as penas previstas no edital. Não é obrigatório o comparecimento pessoal do 

representante da CBG na sede da empresa, não havendo violação ao princípio de 

igualdade ou isonomia, conforme informado pelo provedor da dúvida. O pregoeiro, na 

forma da Lei, deve prezar pela legalidade e transparência do processo de contratação, 

cabendo, assim, averiguar se a empresa está constituída no endereço constante do seu 

contrato social, se o número de profissionais é compatível com a serviço a ser 

prestado e se a empresa está mesmo apta a atender às necessidades da confederação. 

Em síntese, é obrigação da CBG a conferência e validação das informações prestadas 

pelo licitante vencedor. 

3. Nas especificações dos serviços contidos no Termo de Referência do Edital em 

referência, tem-se que o processo de veículos, certamente referenciado como 10 (dez) 

transações de TRANSPORTE TERRESTRE na estimava de despesas, agrega muitos 

valores não pertinente aos Sistemas online já citado nestes questionamentos. Desta 

forma, gostaríamos de informações sobre o histórico de demanda do contrato 

imediatamente anterior ao que se planeja consolidar.  

ESCLARECIMENTO: Na forma do edital, o único valor a ser cobrado pela empresa 

contratada é o correspondente à taxa de transação, não sendo permitida, portanto, a 

cobrança de qualquer outro tipo de taxa, como DU e taxa FEE, ou qualquer taxa 

adicional, independente da nomeação. Em função disso, o acesso ao histórico de 

transações é irrelevante na composição do preço nesta fase da licitação.  

4. Se a Comissão de Licitação pode fornecer o modelo de Planilha referente aos Itens 

acima citado ou se existi um modelo padrão para esse processo? 

ESCLARECIMENTO:Conforme consta do edital, a planilha de estratificação de preços 

deverá ser enviada apenas pelo vencedor do certame, não sendo necessário o envio 

pelos demais participantes para fins de habilitação. 

Não há um modelo especifico, porém, a planilha de custos deverá demonstrar a 

compatibilidade entre os custos e as receitas estimados para a execução do serviço, 

conforme art.7º da IN nº 3, de 11 de fevereiro de 2015 do MPOG/SLTI. 
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Não ocorrendo ao edital qualquer retificação que caracterize o postergar do certame, 

o esclarecimento das duvidas enviadas foi efetuado e fica mantido por tanto o fim do 

horário de recebimento de propostas, assim como dia e horário de disputa efetiva de 

lances.  

São Paulo, 07 de fevereiro de 2017. 

Daniel Carvalho de Toledo 

PREGOEIRO 


