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 Brasília, 24 de junho de 2012. 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2012. 
 
Prezados Senhores, 
 
Conforme Edital 03/2012, junto à área de interesse ao serviço presto-me a esclarecer 
duvidas enviado pelos licitantes: Grupo VOETUR inscrita no CNPJ: 01.017.250/0001-05 
e SLT Viagens Inscrita no CNPJ: 04.462.643/0001-08. 
 
 
QUESTIONAMENTO: 
 

1. Qual a atual agência que atende o objeto licitado e o percentual de desconto ofertado? 

Resposta: O desconto será feito de acordo com praticado em cada sociedade 
comercial. 

2. Há uma estimativa de quanto será gasto com cada tipo de passagem (aérea nacional, aérea 

internacional e terrestres/ferroviárias/aquaviárias) em relação ao valor total estimado de R$ 

2.500.000,00? 

Resposta: Ate o momento os recursos foram utilizados somente para passagens 
aéreas, não descartando a hipótese de fazer uso dos demais serviços descritos no 
edital. 

3. Recentemente houve uma brusca mudança na política remuneração das agências de turismo 

na comercialização de passagens aéreas. As companhias aéreas TAM, GOL(VRG) e AZUL 

comunicaram que adotarão novas práticas de remuneração às agências de viagem em vendas 

de bilhetes de passagens às contas governamentais. Desse modo, as empresas aéreas deixarão 

de pagar comissões pelas vendas de bilhetes de passagens, a exemplo do que já é praticado 

com as agências de viagem em geral. Em anexo encaminhamos os documentos enviados pelas 

referidas empresas aéreas informando da mudança relatada. 

Sendo assim, a nova prática fará com que as vendas das agências de viagem às contas 

governamentais sejam remuneradas por meio do código representado pela Taxa DU, 

diretamente pelo adquirente do bilhete de passagem, ou seja, o próprio órgão. 

Cumpre esclarecer que a nova sistemática de remuneração foi imposta pelas Companhias 

Aéreas visa uma adequação à política já utilizada para todos os outros casos de bilhetes aéreos 

vendidos pelas agências de viagens que não possuem contas governamentais, propiciando 

tratamento isonômico de remuneração independente de para quem se emite: seja órgão 

público ou do setor privado. 

       PERGUNTA:  Desta forma, solicitamos que este CAU/BR posicione-se se acatará e pagará o 

       valor referente a Taxa DU, que será a única remuneração efetiva da agência. 

Resposta: Sim, o pagamento será sobre o valor do faturamento bruto de vendas, excluindo 

as tarifas de embarque e taxa DU, mantendo o critério de desconto. 
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4. Com referencia ao Edital de Pregão 03/2012 item 14 Da Aceitação e do Pagamento. 
subitem 14.1   Os pagamentos serão realizados apos a apresentação do documento fiscal 
exigivel em conformidade com a legislação fiscal e com eles as informações sobre banco, 
agencia e numero da conta corrente da licitante"" 
 
Pergunta: Como prestador de serviço apresentamos fatura, a  Nota fiscal mencionada é a 
Fatura ? Por favor, queira esclarecer. 

Resposta: Sim, os documentos referidos são tanto a nota fiscal como a fatura. 

 

Atenciosamente 
Maria Isabel Lopes Batista Passos. 
Pregoeira do CAU/BR  


