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PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 
 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PLANILHA DE PREÇOS 
 

1. OBJETO 
 
A finalidade da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens 
aéreas, nacionais e internacionais, para os colaboradores da UNISOL BRASIL, conforme 
discriminado a seguir: 
 
1.1.  Emissão, reservas, marcação e remarcação de passagens aéreas nacionais e 
internacionais, com fornecimento do bilhete ou e-ticket, mediante solicitação; 

 
1.1.1. Prestar assessoria a UNISOL BRASIL, e, quando necessário aos 

passageiros a seu serviço, sobre a freqüência, roteiros e horários de vôos, 
tarifas promocionais à época da emissão dos bilhetes, desembaraço de 
bagagens e sobre outras facilidades postas à disposição dos usuários de 
transporte aéreo; 

 
1.1.2. Apoio para embarque e desembarque de passageiros, individualmente ou 

em grupos, em viagens aéreas; 
 
1.1.3. Manter na sede da UNISOL BRASIL, representante da empresa para a 

emissão, controle e atendimento das solicitações; 
 

1.1.4. Entrega de reservas e bilhetes de passagens, solicitados por meio de 
requisições, nas localidades e endereços indicados pela UNISOL BRASIL, 
ou, caso necessário, colocar as respectivas reservas à disposição dos 
usuários, em agências de viagens ou balcões de companhias aéreas de 
fácil acesso, no prazo máximo de 2 (duas) horas  após a solicitação, 
inclusive fora do horário normal de expediente, incluindo sábados, 
domingos e feriados; 

 
1.1.5. Atendimento aos empregados e agentes da UNISOL BRASIL para 

obtenção de lugares em vôos, e garantir conexões em aeroportos fora da 
origem; 
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PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
LOTE ÚNICO 

PERCENTUAL DETAXA DE SERVIÇO     
(A SER APLICADO SOBRE O VOLUME DE 

VENDAS, EXCETO TARIFA DE EMBARQUE) 
(FATURAMENTO QUINZENAL)* 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, 
EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE 
BILHETES DE PASSAGENS AÉREA, NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS. 

 
 
 

* valor expresso em numeral e por extenso 

 

Observações:  
a) prazo de validade de sessenta dias, a contar da data de sua apresentação; 
 
b) declaração expressa de estarem incluídos nos preços cotados todos os impostos, 
taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, 
incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; e 
 
 
 

________________, ____ de ___________________ de 2012. 
 
 
 

__________________________________________ 
(Nome completo do declarante) 

(Nº da CI do declarante) 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do declarante) 


