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Eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços relativos à 

emissão de passagens aéreas nacionais de ida e volta, compreendendo a reserva, 

emissão, marcação, remarcação e reembolso, entre outros, para todas as capitais e 

municípios do Brasil, com saída de Boa Vista-RR, para atender aos pacientes em 

Tratamento Fora de Domicilio – TFD. Conforme modelos abaixo: 
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01 

Serviços relativos à emissão de passagens 
aéreas nacionais de ida e volta, 
compreendendo a reserva, emissão, 
marcação, remarcação e reembolso para 
todas as capitais e municípios do Brasil, com 
saída de Boa Vista-RR 
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ANEXO I 

AS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE EMISSÃO DE PASSAGENS 
DEVEM ATENDER OS SEGUINTES  REQUISITOS. 

 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO SISTEMA 

Nº DESCRIÇÃO 

1 
Possui integração com o portal da VRG (Gol) para cotação de tarifas, emissão de 
reservas e emissão de passagens aéreas. 

2 
Possui integração com o portal da TAM para cotação de tarifas, emissão de reservas e 
emissão de passagens aéreas. 

3 
Possuem integração com o portal da AZUL e/ou outras Companhias Regionais 
(informar quais no campo Comentário) para cotação de tarifas, emissão de reservas e 
emissão de passagens aéreas. 

4 
Possui integração com o portal de GDS (Global Distribution System) para cotação de 
tarifas, emissão de reservas e emissão de passagens aéreas para as demais companhias 
aéreas. 

5 
Possui capacidade de emissão de reserva e emissão “on-line” de bilhetes, inclusive 
com utilização do “e-Ticket”. 

6 
Permite customização de politicas de viagens tais como obrigatoriedade de uso de 
menor tarifas e antecedência mínima de pedido. 

7 
Possui como funcionalidade informar aos usuários todas as opções de voo para o 
trecho e o dia pesquisado, destacado a opção mais barata. 

8 
Caso a reserva efetuada pelo usuário não seja a tarifa mais barata, o sistema possui 
campo especifico obrigatório para que o usuário justifique a opção. 

9 

Permite a criação de perfis ou grupo de usuários do CONTRATANTE com níveis de 
acesso definidos? Exemplo: 1. Usuários Solicitantes – formado por qualquer 
funcionário que venha a solicitar uma passagem aérea. 

2- Grupo de usuários autorizados – formados por funcionários designados com 
atribuição de autorizar ou não a emissão dos bilhetes solicitados. 

10 
O sistema funciona por meio de um aplicativo que utiliza a internet como canal de 
acesso. 

11 
O sistema disponibiliza módulo gestor - parte do sistema que gerencia, administra e 
acompanha todos os processos relacionados à gestão de passagens áreas. 

12 Apresenta relatórios com dados completos das solicitações e emissões de um 



determinado usuário. 

13 
Permite manutenção dos dados dos Órgãos/ Entidades para um grupo especifico de 
usuários. 

14 
Permite a manutenção dos usuários e gestores do Sistema, representados pelos Órgãos/ 
Entidades. 

15 
Possibilita consulta do histórico (logs) das transações efetuadas no sistema para um 
grupo especifico de usuários. 

16 
Permite consulta/relatório por órgãos/ entidade, totalizando quantidades e valores das 
transações (bilhetes emitidos). 

17 Permite consulta da tarifação praticada por período/trecho/Cia aérea. 

18 Possui relatórios analíticos das transações por Órgãos/ Entidade/ Usuários. 

19 Permite emissão de relatório do valor médio acumulado do bilhete nacional. 

20 
O sistema disponibiliza “download” em formato de texto (“txt”, “doc” ou similar) ou 
planilha (“xls” ou similar), por período a ser informado pelos servidores da SESAU, 
com os dados completos das reservas e emissões efetuadas. 

21 
O sistema mantém, em banco de dados, as informações de identificação dos 
passageiros para que estas não necessitem ser digitadas a cada novo acesso. 

22 
Declaração firmada pelo representante legal do fornecedor de que o sistema dispõe de 
mecanismos de segurança que garantam a autenticidade, inviolabilidade e integridade 
das informações. 

23 
Declaração firmada pelo representante legal do fornecedor de que o sistema funciona 
em ambiente computacional disponível 24h/dia, 7 dias da semana. 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta: 

a) Dados cadastrais;  

b) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

c) Assinatura e data. 

_______________________________________ 

Local e Data 

_______________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

 

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br 

 



 

 

 

 

 

 


