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Pedido de Esclarecimentos 001/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/CBDI/2019 

PROCESSO Nº 001/2019 

 
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
agenciamento de viagens e atividades afins. 
 
 
Levitatur Viagens 
A/C Senhor Fredi Paulo 
 
Prezado Senhor, 
 
Apresenta Vossa Senhoria as seguintes questões:  
 
“1) Referente a qualificação técnica, podemos comprovar com os atestes expedidos por 
nossos clientes, sejam de ordem privada e ou publica que vai de encontro ao OBJETO 
deste edital, no entanto, na clausula abaixo solicitam que seja apresentado um ateste 
especifico (serviços em eventos desportivos), entendemos que esta fator delimita a 
participação dos agentes de viagens, que em sua totalidade atendem em sua integridade 
o objeto licitado. 
................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................ ................................ 
 
R. Por que eventos esportivos? É simples a resposta. Porque será exatamente 
nesses eventos que serão realizadas as competições onde os atletas com 
deficiência intelectual participarão e deverão ser monitorados, também, pela 
eventual Contratada. Não podemos esquecer dos equipamentos próprios que os 
atletas levam para participar das competições e são específicos para cada prova 
disputada. A prestadora do serviço deve conhecer esses detalhes. Isto é 
fundamental para nossas ações.  
 
2) Referente a agências consolidadas, poderão participar deste processo licitatório??? Se 
sim, o IATA bem como os Atestes das Cias e as referencias podem ser da Consolidadora 
que a agencia utiliza ??? 
 
R. Sim, necessitamos do relatório IATA contendo os valores praticados, pode ser 
da consolidadora ou da agência. 
 
 
3) Qual a agência que atualmente atende a este contrato??? 
 
R. DAHER Turismo Ltda 
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4) qual o valor da taxa FEE por ela acordada ???” 
 
R. 0,01 
 
 
 
  
É o que nos cumpria dizer. 
 
Atenciosamente, 
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