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Nota de esclarecimento n.º 03/2018 - Pregão Presencial N.º 003/2018 
 
Curitiba, 27 de junho de 2018 
  
Assunto: Esclarecimentos ao Edital do Pregão Presencial N.º 003/2018 
 
   
  Senhores Licitantes, 
 
  O Pregoeiro do Conselho Regional de Psicologia 8ª Região - CRP-PR, 
no uso de suas atribuições legais, informa sobre o questionamento formulado por e-
mail por André Cardozo, e torna público o esclarecimento que se segue: 
 
(O questionamento é descrito da forma que nos foi enviado) 
 
" Boa tarde Senhores, 
Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao Edital do REGÃO 
PRESENCIAL N.º 003/2018, com objeto contratação de empresa para prestação de 
serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e 
hospedagens, para atender as necessidades Conselho Regional de Psicologia 8ª 
Região. 

1) Não consegui interpretar satisfatoriamente o Item 5.2 do Edital. Será permitido 
participação de Consolidada? 

Empresa interessada: VOAR TURISMO EIRELI – EPP / CNPJ 26.585.506/0001-01 
Atensiosamente, 
Taiza Neckel" 
 
Resposta da CPL: 
 
A/C 
Sra. Taiza Neckel 
 

Conforme solicitado, segue o parecer o questionamento formalizado 
por e-mail. 
 

CONSÓRCIO, CONSOLIDADA E CONSOLIDADORAS 

O consórcio é a associação de indivíduos, empresas, organizações ou 

governos com um objetivo comum, uma parceria. 

No Direito Privado, os consorciados reúnem-se em grupos 

coordenados por uma empresa administradora com o fim de proporcionar aos seus 

membros a aquisição de bens por meio de autofinanciamento. 
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Empresas consolidadas atuam unilateralmente no mercado na oferta 

de produtos e/ou serviços e, são assim denominadas por estarem adstritas a um 

acordo celebrado com uma empresa consolidadora, a qual, detentora de maior 

potencial econômico, acessa mais agressivamente as demandas de mercado. 

No caso em tela, são muito comuns as consolidadas, pequenas 

agências de viagem que nem sempre conseguem suprir as exigências para negociar 

direto com as companhias aéreas, por conta de exigências de crédito, certificações e 

referências. É nessa ocasião que entram as consolidadoras, espécie de 

intermediárias na compra e venda de passagens, atendendo as exigências das 

companhias aéreas e flexibilizando as exigências para as agências de viagem 

menores.  

Não há similaridade entre consórcio e 

consolidadas/consolidadoras. 

O item 5.2 da licitação é conclusivo quanto ao impedimento dos 

consórcios, porém permissivo quanto às empresas 

consolidadas/consolidadoras. 

 

 

Maurício Cardoso da Silva 
Pregoeiro 


