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Esclarecimentos do Edital

Objeto:  Contratação  de pessoa jurídica  para  prestação  de serviços  de  emissões,  cotações,
cancelamentos  e  remarcações  de  passagens  aéreas  nacionais  e  internacionais  para  os
deslocamentos de atletas, treinadores, árbitros, médicos, fsioterapeutas, preparadores fsicos,
funcionários e prestadores de serviço da CBT, Presidente e Vice Presidentes da CBT no Brasil e
exterior, bem como de outras pessoas indicadas pela CBT, conforme demanda, para atender às
necessidades  da  CBT,  conforme  descrito  no  presente  EDITAL  e  seus  Anexos,  sendo  a
contratação, as compras, alterações, cancelamentos e demais despesas decorrentes do objeto
desta licitação custeada com os recursos consignados a CBT através da verba recebida do
Comitê  Olímpico  Brasileiro  e  da  Lei  Agnelo-Piva..  As  emissões,  cotações,  cancelamentos  e
remarcações das passagens aéreas nacionais e internacionais deverão acontecer por meio dos
sistemas online e ofine da empresa, que deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas
por dia para à CBT, sendo que o sistema online deverá ser instalado em dois computadores da
CBT.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1  -  Quanto  ao  item:  “2.4  .  A  contratada  deverá  ser  licenciada  e  disponibilizar  não
onerosamente ferramenta online de autoagendamento (self booking e self tcketng): Reserve,
Argo IT ou Wooba; que deverá estar disponível 24/7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias
por semana), inclusive em dias não úteis e feriados, para que os usuários dos serviços possam
efetuar as reservas, devendo essa ferramenta atender aos seguintes requisitos: a) Acesso via
rede  mundial  de  computadores  (world  wide  web)  compatvel  com  o  navegador  Internet
Explorer versão 7, Google Chrome, Mozilla Firefox, entre outros.”
 
Gostaríamos de esclarecer se serão aceitos somente estes programas ou outro que também
atenda os mesmos requisitos mencionados.

Resposta: Sim, porque em razão de lei não se pode limitar nenhum sistema. Os programas
citados no edital são apenas exemplos dentre os mais utlizados hoje em dia pelas agências. 



Não  ocorrendo  ao  edital  qualquer  retfcação  que  caracterize  o  postergar  do  certame,  o
esclarecimento das dúvidas enviadas foi efetuado e fca mantdo por tanto o fm do horário de
recebimento de propostas, assim como dia e horário de disputa efetva de lances.

Sem mais para o momento, 

Florianópolis, 22 de março de 2018

Tiago Michel Vignolli

Pregoeiro
 


