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Pedido de Esclarecimentos 003/2017 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/ABDEM/2017 
PROCESSO Nº 001/2017 
 
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
agenciamento de viagens e atividades afins. 
 

Tristar Turismo 
A/C Senhora Ema Rojas Tejo 
 
Indaga Vossa Senhoria:  
  
“Estamos interessados em participar do Pregão Presencial n° 002/ABDEM/2017 - 
Processo n° 001/2017 e temos alguns questionamentos a fazer, antes de preparar a 
nossa proposta. 
  
Para tanto, solicito a gentileza de responder:   
  
No Edital, item 6.2.2.2 Qualificação Técnica, consta: 
  
j) Declaração, em papel timbrado da empresa, firmada pelo responsável legal/procurador, 
com indicação do nome, cargo e R.G., atestando, sob as penalidades cabíveis de que a 
empresa disponibilizará, sempre que solicitado pela ABDEM, funcionário capacitado 
para acompanhamento e atendimento dos atletas deficientes intelectuais nos locais 
designados pela entidade, visando à prestação dos serviços estabelecidos no 
ANEXO I - Termo de Referência, que faz parte integrante deste edital (ANEXO XV) 
  
Pergunta: Devemos disponibilizar funcionários dentro e fora do Brasil? A ABDEM 
pagará pelos serviços? 
  
Termo de Referência 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/ A) AÉREO 
f. Dentre os serviços da contratada está o apoio para embarque e desembarque de 
passageiros individualmente ou em grupos, a serviço da ABDEM, em viagens aéreas 
nacionais e internacionais, nas localidades onde ocorrerem. 
Pergunta: O apoio de embarque e desembarque será dentro do Brasil ou também 
em viagens que se iniciam em território internacional? A agencia poderá cobrar 
pelos serviços? 
  
Continuando: 
f.1. Os profissionais a serem contratados para a prestação dos serviços acima deverão 
ser apresentados com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao Departamento 
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Administrativo e Financeiro da ABDEM, devendo ser providenciada a imediata 
substituição, caso solicitado. 
  
ANEXO 01 – Termo de Referência 
  
6) Atender aos funcionários e àqueles que a ABDEM designar, em território nacional e 
internacional, inclusive para obtenção de lugares em voos e garantir conexões em 
aeroportos fora da origem 
  
7. PENALIDADES 
  
7.3. 
IV - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal, quando a 
contratada não disponibilizar funcionário capacitado para o atendimento ao deficiente 
intelectual. 
  
Nossa dúvida é se o funcionário capacitado deverá ser disponibilizado no Brasil e no 
exterior e se a ABDEM arcará com os custos desse serviço, já que não há possibilidade 
de dimensionar os mesmos na planilha da proposta”.  (Ipsis litteris) 
 
R. Em atenção ao perquirido por Vossa Senhoria, esclarecemos: 
 
a) Deverá ser disponibilizado funcionário capacitado, tanto no Brasil, como no 
Exterior, para o atendimento do atleta deficiente intelectual, conforme estabelecido 
na peça editalícia; 
 
b)  Não haverá qualquer custo para a ABDEM, conforme se pode depreender do 
disposto no subitem 3.1, item 3, do ANEXO I – Termo de Referência, que 
transcrevemos: 
 
“3. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS 
 
3.1. A agência que vier a ser contratada será remunerada exclusivamente pelo regime de 
“Taxa por Transação”. Por esse regime, a empresa cobrará uma taxa por transação 
realizada por tipo de serviço prestado, que será a única remuneração devida pela ABDEM 
pela prestação dos serviços. O valor da taxa por transação será aquele ofertado na 
proposta do vencedor, conforme modelo Anexo VIII deste Edital”. 
 
c) Vale dizer, em complemento, que o funcionário capacitado a ser disponibilizado 
pela eventual contratada, deverá ter experiência no atendimento ao deficiente 
intelectual, o qual demanda tratamento diferenciado, sem, contudo, implicar em 
aumento de custos.  
 
É o que nos cabia proferir. 
 
Atenciosamente, 
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