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Pedido de Esclarecimentos 003/2019 

 

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. 
 
 
DAHER TURISMO 
A/C Eleydiane Silva 
 
Prezada Senhora, 
 
Questiona Vossa Senhoria: 
 
 
1.  Não tem uma quantidade mínima de atestados a ser apresentado? Ou quantidade 
mínima de transação específica realizada constando no atestado? 
 
R. Não e não. A empresa deverá comprovar, por meio do atestado, que prestou 
serviços no molde da regra contida na letra a, do subitem 6.2.2.2 do instrumento 
convocatório.  
 
2. O licitante que já prestou serviços da mesma natureza à CBDI, deverá apresentar, 
também, atestado de Inexistência de Restrições de prestação de serviços. Se o licitante 
tiver prestado serviço através de contrato emergencial, também tem que apresentar essa 
certidão? E a mesma só pode ser solicitada na sede da CBDI ou pode ser solicitada por 
e-mail? 
 
R. Sim.  Poderá ser solicitado via e-mail, todavia, para fins de habilitação, deverá 
ser apresentado o documento original expedido pela CBDI ou cópia autenticada.  
 
3. Serão aceitas Referências Comerciais de Consolidadoras. Nesse caso, seria uma carta 
da Consolidadora informando que temos crédito a emitir com eles? Isso significa que 
pode usar uma consolidadora para fazer as emissões? E com relação aos documentos a 
serem apresentados, teria que apresentar também os documentos da consolidadora?  
 
R. As referências comerciais poderão ser emitidas em nome da Consolidadora. Os 
demais documentos exigidos para habilitação deverão ser em nome da empresa 
participante. 
 
4. Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários e imobiliários relativa ao Município 
de São Paulo e f.1) - Caso a empresa não seja proprietária de imóvel, deverá apresentar 
a certidão de Rol Nominal, em substituição a Certidão de Tributos Imobiliários. Se a 
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empresa não tiver sede ou filial em São Paulo, tem que apresentar essas certidões? 
Como? 
 
R. A Empresa, cuja sede não seja em São Paulo, deverá apresentar a certidão 
negativa de tributos mobiliários e imobiliários do município onde esteja localizada. 
Caso a empresa não seja proprietária de imóvel aonde está sediada, deverá 
apresentar a certidão de Rol Nominal, ou outra equivalente, em substituição a 
Certidão de Tributos Imobiliários, bem como, caso a licitante não esteja cadastrada 
como contribuinte no município de São Paulo, deverá apresentar declaração 
firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, do não cadastramento e 
de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos 
relacionados com a prestação licitada. (Anexo XII) 
 
5. No item 6.2, pede-se para apresentar 2 envelopes, 1 com a proposta e outro com os 
documentos para habilitação. Mas no item 10.11 informa que a empresa vencedora terá 3 
dias úteis para enviar os documentos de habilitação para a CBDI. No final fica a dúvida, 
tem que levar os documentos de habilitação no dia da sessão ou não? 
 
R. A Empresa deverá trazer o envelope 1 – Proposta e o envelope 2 – Documentos 
para Habilitação, bem assim, o credenciamento separado dos envelopes 1 e 2, na 
data e horário aprazados na peça editalícia, objetivando-se o cumprimento do item 
6.2.  Vale ressaltar, que se trata da fase de julgamento das propostas e 
consequentemente, a eventual habilitação da empresa vencedora. 
Os subitens 10. 11 e 10. 12, de meridiana clareza, estabelecem a documentação 
exigida tão somente, para a empresa que se sagrar vencedora do certame. 
De forma reduzida, os citados subitens acima, determinam que a licitante 
vencedora, tal seja, aquela que ofertou o menor preço e foi habilitada pela 
Comissão Julgadora, deverá, no prazo de três dias, após a sessão de abertura, 
apresentar a proposta de preços contendo o valor julgado vencedor e eventuais 
documentos solicitados pela CBDI, na forma preconizada nas alíneas “a” e “b” do 
subitem 10.12. 
 
6. Informar previamente sobre qualquer alteração de voos, ficando a Contratada 
responsável desde logo por arcar com todas as despesas (hospedagem e alimentação), 
caso o passageiro não seja informado em tempo hábil. E se por acaso a empresa 
contratada também não for informada em tempo hábil sobre qualquer alteração de voos, 
quem teria que arcar com os custos? E quanto tempo seria esse “tempo hábil”? 
 
R. A Empresa contratada deverá comprovar que não foi informada em tempo hábil. 
À CBDI caberá avaliar, caso a caso, quem deverá arcar com os custos. 
 
7.  Dentre os serviços da contratada está o apoio para embarque e desembarque de 
passageiros individualmente ou em grupos, a serviço da CBDI, em viagens aéreas 
nacionais e internacionais, nas localidades onde ocorrerem. Sempre que ocorre 
embarque é necessário ter alguém para efetuar esse serviço? Ou só em alguns casos 
específicos? 
 

mailto:abdem@terra.com.br
http://www.abdem.com.br/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 

PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 

Rua Emboaçava, 147 - Parque da Mooca - São Paulo - SP - CEP: 03124-010 - Tel: 11 2341-0521 

E-mail: abdem@terra.com.br - www.abdem.com.br - CNPJ: 00.949.555/0001-84 

R. Sempre. 
         
8. Os pagamentos referentes a taxa de serviço de alimentação serão efetuados por 
solicitação? Os da hospedagem serão por quarto? Os de locação de veículos serão por 
carros solicitados? Os de seguro viagem serão por segurado? 
 
R. Os pagamentos devidos à Contratada devem obedecer ao disposto no item 3 – 
Remuneração pelos serviços -, contido no Anexo I – Termo de Referência que faz 
parte integrante do edital, o qual permitimo-nos reproduzir parcialmente: 
 
“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 CBDI 
pela prestação dos serviços. O valor da taxa por transação será aquele ofertado na 
proposta do vencedor, conforme modelo Anexo VIII deste Edital. 
................................................................................................................ ................................ 
 
3.5. Para efeito de pagamento, será considerado o valor de taxa de transação, em função 
do tipo de serviço prestado conforme preço proposto, para qualquer dos serviços de 
emissão nacional ou internacional de bilhete aéreo de ida e volta por uma mesma 
companhia aérea e reemissão de bilhete decorrente de remarcação de bilhete não 
utilizado (não voado), reservas de hotéis, independentemente do número de diárias, e 
locação de veículos. Os serviços de cancelamento ou qualquer outro serviço que não a 
emissão do bilhete voado ou a reserva do hotel (voucher) não deverá ser cobrada. 
 
3.6. O valor da Taxa de Transação proposta englobará todas as despesas relativas ao 
objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto deste Edital. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 
reajustamento de preços será considerada. 
 
................................................................................................................................................ 
 
O seguro viagem será por segurado.  
 
 
É o que nos cumpria aduzir. 
 
Atenciosamente, 
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