
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 08/2022. 

Órgão: Secretaria Municipal de Educação do Município de Rurópolis -PA 

Objeto: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de cotação, reserva, emissão, 

marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas 

nacionais para atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Ruropolis — Para.  

Area  
requisitante 

Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Educação. 

I. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DO OBJETO 

1.1. DEFINICAO  

1.1.1. 0 presente estudo tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica para contratação de 

empresa para prestação de serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, 

cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas nacionais, bem como, a prestação de 

informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de aquisição. 

1.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO 

1.2.1. A contratação do serviço dessa natureza justifica-se em virtude da necessidade de atender aos 

deslocamentos dos colaboradores da SEMED quando em reuniões diversas, eventos, treinamentos ou 

representações em outros locais que necessitem de deslocamento, a fim de atender as demandas institucionais 

desta secretaria, além de outras atividades pertinentes à Administração Pública. Tal condição torna necessária 

a contratação de empresa que opere no ramo de vendas de passagens aéreas que disponha de condições para 

pronto atendimento. Assim, a medida torna possível a economia processual, pois apenas um procedimento 

deste tipo proporcionará atendimento a vários pedidos para o mesmo serviço, quando for o caso. 

1.2.2. Entende-se, assim, por serviço os procedimentos relativos a cotação, reserva, emissão, alteração, 

marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas de qualquer empresa ou companhia aérea, 

contratação de despacho de bagagens, e outros serviços correlatos, inerentes a atividade de agenciamento de 

viagens. 

1.2.3. Registra-se que o atual contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens se acha finalizado 

e considerando a necessidade de adequação do valor estimado contratual e ao mercado de agenciamento, 

buscando melhor atendimento à possível retomada das atividades operacionais da SEMED, de forma gradual 

em decorrência do quadro de pandemia que foi vivenciado, e que favorece a instalação de novo processo para 

contratação desse serviço, sobretudo, para se evitar a descontinuidade das atividades presenciais da Secretaria 

de forma a evitar eventuais danos decorrentes. 

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Contratada deverá ser responsável por todos os itens que contemplam a prestação dos serviços e deve 
manter, em carAter permanente e de forma ininterrupta, CENTRAL DE ATENDIMENTO, por mensagem,  e-mail  
e/ou telefone, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, inclusive 
feriados. 
2.1.1. Demais requisitos minimos para o fornecimento de passagens aéreas: 
a) Assessoramento para definição de passagens aéreas mais viáveis e econômicas em todas as concessionárias 
que operam no Brasil, em função da data da viagem, encaminhando-a SEMED, para fins de decisão sobre a que 
melhor atenda as suas necessidades. 
b) Possibilitar o menor tempo de viagem para voos nacionais, bem como desembarque de bagagens e reservas. 
c) Emissões, reservas, marcações, remarcações e cancelamento de passagens aéreas, com fornecimento de  
tickets,  conforme requisitado e autorizado pela pessoa responsável designada pela Secretaria de Educação. 
d) Dentro do Território Nacional estao previstos todos os trechos da unidade da Federacao. 
e) No caso onde  o destino solicitado não atenda por via aérea deverá ser emitida passagens rodoviárias.  



f) Crédito ou Reembolso: todos os  vouchers  alterados podem gerar reembolso ou credito, situação na qual o 

valor do bilhete original é superior a soma da multa e da diferença tarifária, gerando relatório mensal de todos 

os bilhetes,  vouchers  e documentos correlatos passíveis de reembolso. 0 relatório deve ser apresentado 

juntamente com os respectivos comprovantes emitidos pelas empresas de viagens, no prazo de até 30 (trinta) 

dias após a alteração do documento de viagem, contendo no mínimo: 

f.1) Dados do documento de viagem: nome do passageiro, origem/destino, data de utilização do 

serviço, código da reserva e outros. 

f.2) Valores pagos. 

f.3) Valores das multas. 

f.4) Valor do crédito.  

LS)  Valor do reembolso. 

2.1.2. Além dos serviços de emissão de passagens terrestres, aéreas e de seguro viagem, quando necessário, 

para a SEMED deverão ser prestados os seguintes serviços: 

a) Elaboração de plano de viagem aérea nacional, com diferentes alternativas de voos e horários para os 

usuários. 

b) Passagens aéreas em classe econômica para voos no território nacional. 

c) Envio de bilhetes, por meio eletrônico ou entrega do bilhete físico, em até 02 (duas) horas após a 

solicitação de emissão, na SEMED ou em local a ser indicado, quando fora do expediente, ou, ainda, se 

fizer necessário, a critério do fiscal de contrato. 

d) Atendimento em aeroportos 

e) Soluções  online,  mediante  login  e senha, com acessos pré-estabelecidos, além de ambiente com todas 

as companhias aéreas para consulta, reservas, aprovação e compra de passagens. 

f) Manutenção e suporte ao sistema durante todo o contrato. 

g) Prestação dos serviços nas condições estabelecidas no Termo de Referência e em edital licitatório. 

2.1.3. Além dos serviços alhures consignados, também devera a prestadora se obrigar a:  

a) Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas. 

b) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Termo de Referência, em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 
c) restar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal do contrato indicado pela SEMED, cujas 

obrigações devera atender prontamente. 

d) Fornecer todas as informações de acompanhamento, impressos,  online  ou em arquivo eletrônico, claros, 
objetivos e personalizados contendo a base de dados e todo o histórico de viagens. Controle de reembolsos 

solicitados e pagos. Controle de bilhetes aéreos reemitidos e em abertos. 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da SE MED. 
f) Atender, por meio do preposto nomeado, qualquer solicitação por parte da fiscalização do contrato, 

prestando as informações referentes a prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais 
irregularidades na execução do objeto contratado. 
g) Possibilitar customização das regras aplicáveis as viagens na SEMED, bem como flexibilidade para permitir 
eventuais alterações. 

h) Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pela SEMED, que poderá 

ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete ser colocado 
a disposição do viajante em tempo hábil para o embarque do passageiro. 
i) Substituir passagens (remarcação) quando ocorrer mudanças de itinerario de viagem ou de desdobramento 
de percurso, mediante solicitação da secretaria. 
j) Responsabilizar-se pelo fornecimento de passagens requisitadas por pessoas não credenciadas pela SEMED 
para este fim. 

I) Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de passagens, tarifas de embarque 

e quaisquer outras logísticas de embarque, em aeroportos no Território Nacional. 
m) Emitir faturas e/ou notas fiscais, relativa a prestação do serviço, contendo todos os dados necessários ao 
seu pagamento. 
n) Enviar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal dos Serviços Prestados, as Certidões que comprovem a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no termo. 



— Da necessidade: 

3. Descrição da necessidade da contratação (problema a ser resolvido) 

3.1 A contratação descrita, que mesmo como continuo esforço de sempre buscar a otimização dos processos 

de trabalho, é essencial: pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especifica - 

Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagem com emissão de passagem 

aérea Nacional - considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e 

ainda, pela necessidade de desenvolvimento de  ago-es continuadas para a promoção de atividades pertinentes, 

visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas 

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 

4. Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do serviço 

4.1 0 quantitativo e a respectiva unidade atribuida, fundamentais ao dimensionamento da pretensa 

contratação em função da utilização provável, foram devidamente definidos mediante observância à previsão 
da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus 

desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponivel e ainda a sequência histórica da realização 

de despesas semelhantes, quando existente; a fim de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou mesmo a 

necessidade de se realizar certame, com consequente perda de economia de escala. 

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar 

5.1 Foram analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos 

sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, 

tecnologias ou inovações que melhor atendessem as necessidades da Administração e as identificadas, quando 

possível e consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em análise. Constatou- se, inclusive, que 
para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas entidades públicas 

efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e 
exigências legais e normativas. 

6. Descrição da solução como um todo 

6.1 A contratação da prestação de serviço de agenciamento de viagens para prestação de serviços de 

fornecimento passagens aéreas e terrestres nacionais visa o atendimento das demandas relativas as viagens 

dos funcionários e colaboradores eventuais, que no interesse da Administração, se deslocam a serviço e 

também para o atendimento de demandas administrativas tais como: reuniões, Plenárias, Congressos, 
Seminários, Treinamentos  etc.  

6.2. A escolha pelo transporte aéreo justifica-se pelos ganhos relacionados ao tempo despendido, a segurança 

do passageiro e ao custo-beneficio resultante desta modalidade de deslocamento. 

7. Definição da natureza do serviço 

7.1 Trata-se de serviço prestado de forma continua e de natureza complexa, pois o padrão de 
desempenho e qualidade não pode ser objetivamente definidos pelo ato convocatório. De fato, os 

serviços de transporte aéreo podem ser comparados aos produtos pereciveis, ou seja, não são bens 
duráveis e precisam ser "consumidos" imediatamente. A partir do momento que a aeronave decola, 

todos os custos diretos e indiretos associados ao voo, como o combustivel e peças descartáveis, são 
incorridos e compensados pelas passagens vendidas. Logo, assentos vazios representam perda de receita 

e, possivelmente, prejuízos. Outra característica importante é a de que, contrariando o senso comum, o 

transporte aéreo não é um produto homogéneo, ou seja, os serviços não se resumem a um assento. 



S. Estimativa do Valor da Contratação 
8.1 Com base nos custos para execução do objeto da contratação, obtidos mediante pesquisa de mercado 
devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos e normas vigentes, relacionamos abaixo a media 

dos preços encontrados. 

A estimativa preliminar total é equivalente a R$ 64.645,24(sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco 

reais vinte e quatro centavos). 

9. Contratações correlatas e/ou interdependentes 
9.1 Não se faz necessária, ainda, a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que 

o objetivo desta contratação seja atingido. 

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 

10.1 Em regra, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e; 
economicamente viáveis, procedendo-se ao processo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponiveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 

10.2. A presente contratação  tern  como foco a prestação de serviço especializados de agenciamento de 
viagens para aquisição de bilhetes para voos domésticos. Por se tratar de itens correlatos em que sua 
segregação poderia prejudicar a correta prestação do serviço, optou-se por licitar em lote único, não 1  
havendo assim, prejuízo para o conjunto da solução. 

10.3. A necessidade de agrupamento se  di  pelo fato  dc  os serviços serem integrados e interdependentes 
c, por isso, precisam ser executados por unia mesma contratada. Dessa forma, é inviável a 
execução/gestão deste contrato por empresas distintas, pois, os itens são adquiridos de maneira 
concomitante. Como consequência, o agrupamento dos itens visa a maximização de ganhos na economia 
de escala, conforme súmula n° 247 do Tribunal de Contas da União (TCU). 

10.4. Entende-se, pois, que esta solução visa oportunizar as licitantes a oferta de preços diferenciados, 
de acordo com a complexidade e o esforço despendido na prestação dos serviços de cada item, 
oferecendo assim uma redução de despesas administrativas para a Instituição   

11. Providências para adequação do ambiente da Administração 

11 I Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações fisicas no 
ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação. 

12. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas ntitigadoras, incluídos requisitos de bano 
consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 
reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.   

12.1 Em regra, não se vislumbra impactos ambientais decorrentes da contratação, tendo  ern  vista que o 
serviço será prestados por empresas licenciadas. 

— Da solução: 
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13. Descrição da solução, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo 

de solução*   

13.1 A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua 

estrutura organizacional, é a pretensa: Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de 

viagem com emissão de passagem aérea Nacional. Salienta-se que a vigência da contratação  sera  determinada: 

12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste. 

14. Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão 

14.1 A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos desta secretaria, delineados nas diretrizes 
e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas 

ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos 

projetos, programas e processos. 

15. Resultados Pretendidos 

15.1 Por se tratar de serviço essencial ao desempenho das atividades da Secretaria de Educação, 
pretende-se alcançar beneficios diretos e indiretos com a contratação, em termos de economicidade, 
eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponiveis. 

15.2. Importante destacar, também, que a contratação busca dar continuidade à prestação dos serviços 
cujo objetivo é a locomoção de funcionários e colaboradores da rede municipal de ensino, para 
consecução das tarefas afetos à sua  area  de atuação.   

16. Declaração de viabilidade 

16.1 Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as neces 

sidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, 
avalia-se viável a contratação pretendida. 

17. HA necessidade de classificar os Estudos Preliminares como sigiloso, nos termos da Lei n° 
12.527/2011 

Diante da natureza desse Estudo Técnico Preliminar, julgamos necessário o sigilo das informações aqui 
postas, pelo motivo de informar valores estimados de contratos, o que pode interferir na oferta de 
propostas reais, induzindo ao oferecimento de valores não condizentes com as possibilidades das 
licitantes e comprometendo a disputa de preços. 

Rurópolis (PA), 07 de novembro de 2022. 

GRACY  KELLY  FARIAS P1RES 
Portaria n°012/2021 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		2022-11-07T11:45:10-0300
	JURANDIR FERREIRA VIEIRA:29198020200




