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ESCLARECIMENTO 
 
A Comissão de Licitação e o Pregoeiro, no uso das atribuições que lhes são conferidos, torna público aos 
participantes e interessados no Processo Seletivo nº 001 - Pregão Eletrônico nº 001/2017 que trata da 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, que 
compreende os serviços de: cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens 
aéreas, reservas de hotéis, agenciamento para locação de veículos e transporte terrestre, reservas de salas, 
locação de espaços, atendimento em aeroporto e/ou outros serviços necessários à realização de viagens 
nacionais e/ou internacionais nos quais participem funcionários, atletas e/ou terceiros designados pela CBH, no 
âmbito corporativo e na participação em eventos relacionados às atividades da CBH, incluindo a emissão de 
seguro de assistência em viagem para terceiros, esclarece que: 
 

QUESTIONAMENTO 

 
O quadro contido no subitem 6.1.1 do Edital é conflitante com o Quadro contido no Anexo 04 (Carta-Proposta), 
conforme segue: No subitem 6.1.1 consta: 05 Transporte Terrestre Nacional e Internacional 43 Locação de 
veículos nacional e internacional Na Carta-Proposta consta; 43 Transporte Terrestre Nacional e Internacional 05 
Locação de veículos nacional e internacional Qual o critério deverá ser adotado para fins de registro da 
proposta? 
 

ESCLARECIMENTO 

 
Ocorreu um erro formal no preenchimento do quadro constante do Anexo 04 (Carta-Proposta), sendo que deve 
ser adotado para fins de registro da proposta os valores constantes no subitem 6.1.1 do Termo de Referência - 
Anexo I, conforme quadro abaixo: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

Tipo de Serviço 
Quantidade de 

transações 
estimadas 

Valor 
Unitário 
Taxa de 

Transação 

TOTAL 

                                                              
alteração 

628   

Passagens Aéreas Nacionais inclui remarcação 63   

                                                                   
alteração 

190   

Passagens Aéreas Internacionais inclui remarcação 19   

                                                                    
(VOUCHER) 

170   

                                                              
alteração (VOUCHER) 

190   

                                                                  
                             

10   
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Tipo de Serviço 
Quantidade de 

transações 
estimadas 

Valor 
Unitário 
Taxa de 

Transação 

TOTAL 

                                                            
                             

10   

                                                            
(VOUCHER) 

1.118   

Transporte terrestre nacional e internacional, inclui cotação, 
reserva, emissão, alteração e assistência (VOUCHER)  

43   

Locação de veículos nacional e internacional, inclui cotação, 
reserva, emissão, alteração e assistência (VOUCHER)  

05   

Outros Serviços - compreende a locação de espaço (salas, 
auditórios, e outros) e serviços (equipamentos  para eventos de 
pequeno porte até 50 pessoas. 

10   

TAXA DE TRANSAÇÃO GLOBAL  

 
LEIA-SE: 
 

Tipo de Serviço 
Quantidade de 

transações 
estimadas 

Valor 
Unitário 
Taxa de 

Transação 

TOTAL 

                                                              
alteração 

628   

Passagens Aéreas Nacionais inclui remarcação 63   

                                                                   
alteração 

190   

Passagens Aéreas Internacionais inclui remarcação 19   

                                                                    
(VOUCHER) 

170   

                                                              
alteração (VOUCHER) 

190   

                                                                  
                             

10   

                                                            
                             

10   

                                                            
(VOUCHER) 

1.118   

                                                               
                                                    

05   

Locação de                                                    
reserva, emissão, alteração e assistência (VOUCHER) 

43   

Outros Serviços - compreende a locação de espaço (salas, 
auditórios, e outros) e serviços (equipamentos para eventos de 
pequeno porte até 50 pessoas. 

10   

TAXA DE TRANSAÇÃO GLOBAL  

 
Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência.  
 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2017. 
 

Comissão de Licitação 
Confederação Brasileira de Hipismo 

 
Luciano Berto de Moura Araújo 

Pregoeiro 


