
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 - CPL/ALAP  

Processo Administrativo Nº. 0542/2018 - PRESI/ALAP  

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

agenciamento de viagens compreendidos a emissão, remarcação e cancelamento de 

passagens aéreas, nacionais e internacionais, para atender, com exclusividade, as 

necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá no que respeita ao 

deslocamento via aérea de Deputados Estaduais, servidores e colaboradores eventuais, 

dentro ou para fora do Território Nacional 

 

 

Assunto: Pedido de Esclarecimento 

 

 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento protocolado pela empresa ETICA 

TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA- ME, CNPJ nº 16.604.411/0001-26, em 

17/12/2018, ás 13h15min, que solicita esclarecimento quanto ao subitem 15.2.3, inciso 

III, alínea “a”: 

“Em que se enquadra como agência "CONSOLIDADA" poderá 

apresentar a declaração e registro do IATA da "CONSOLIDADORA" 

onde a mesma autoriza a "CONSOLIDADA" a emitir e comercializar 

os bilhetes de passagens aéreas?” 

No tocante ao subitem 15.2.3, que trata da capacidade técnica da empresa, 

em seu inciso III, esclarecemos que o credenciamento na IATA é um reconhecimento 

formal de que a agência de viagens está autorizada a vender e a emitir bilhetes aéreos 

internacionais. E nesse contexto de responsabilidade está a garantia de que o dinheiro 

pago as agências de viagens chegará às companhias aéreas e que as emissões e outras 

transações com bilhetes internacionais estão sendo feitas conforme o exigido. Além 

disso, a agência de viagens somente é credenciada se demonstrar boa situação 

financeira, segurança de instalações e capacitação profissional dos funcionários. Tendo 

em vista todos esses fatores, em especial, a impossibilidade de emissão de bilhetes 

internacionais sem o registro na IATA, não há como desconsiderar essa realidade nas 

licitações públicas. 

Podemos informar que o ato convocatório, em nenhum momento restringe a 

participação no certame, posto que aceita outros documentos que possivelmente 

poderão ser adquiridos por qualquer agência, independentemente do seu porte, 

conforme alínea “a”, do inciso III, subitem 15.2.3, In verbis: 



 

 

“a) Na hipótese de empresa não dispor do registro perante a IATA, 

poderá apresentar declaração expedida pelas empresas internacionais 

de transporte aéreo regular, listadas na página da internet da Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC, obtida no site www.anac.gov.br, 

traduzidas por tradutor juramentado, se for o caso, comprovando que a 

licitante é possuidor de crédito direto e está autorizado a emitir bilhetes 

de passagens aéreas internacionais durante a vigência do contrato;” 

O TCU, da mesma forma que esta Casa de Leis, tem flexibilizado a 

apresentação do registro no IATA, ao permitir a apresentação de outros documentos que 

tem o condão de comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características do objeto licitado, mormente pela necessidade de se 

garantir o mínimo de segurança na expedição dos bilhetes. 

Dar-se ciência à licitante, após divulgue-se este esclarecimento no site 
www.al.ap.org.br/transparencia, na aba licitações. 
 

 
Macapá – AP, 18 de dezembro de 2018 

 
 
 

Georgton Rosa de Oliveira 
Pregoeiro - ALAP 

http://www.al.ap.org.br/transparencia

