
 

 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 006/2014 – Central Nacional  

de Reservas e de Negócios 
  
 
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TURISMO - CNTUR, por intermédio de Comissão 
Especial de Seleção (CES), torna pública a realização de seleção, tipo Técnica e Preço, 
que se regerá pelas regras estabelecidas pela Instrução Normativa do SEBRAE sob nº 
41/04 de 01 de janeiro de 2014, que define as disposições de execução do Convênio de 
Cooperação Técnica e Financeira nº 05/2014 de 31 de janeiro de 2014, firmado entre a 
CNTUR e o SEBRAE. 
 
 
 
1. OBJETO 
 
Contratação de empresa para a prestação de serviços para a implantação e operação da 
Central Nacional de Reservas e de Negócios para o Projeto “Avançando na Gestão de 
Micro e Pequenas Empresas do Setor de Turismo”, dentro das condições e 
parâmetros que foram estabelecidos no convênio firmado entre a CNTUR e o SEBRAE. 
 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
Apesar do crescimento do turismo brasileiro nos últimos anos, presencia-se também o 
forte crescimento de grandes corporações, na sua maioria de multinacionais, aplicando 
volume expressivo de recursos financeiros em comunicação de massa e em tecnologias 
de venda de serviços à distância.   Elas vêm conquistando fatias cada vez maiores do 
mercado de turismo brasileiro e têm levado as micro e pequenas empresas, 
notadamente de meios de hospedagem e das agências de viagens, a uma acirrada 
concorrência e à redução de suas margens por conta das taxas de intermediação. 
Existem diversas iniciativas de pequenos empreendedores que têm lançado sites com 
ferramentas de reservas e vendas de serviços no turismo. No entanto, como não contam 
com a retaguarda e o apoio de uma instituição de abrangência e credibilidade em todo o 
território nacional, essas iniciativas não tem conseguido se firmar nesse mercado tão 
concorrido. 
A CNTUR, em parceria com o SEBRAE, irá selecionar, mediante processo seletivo, uma 
dessas iniciativas existentes no mercado, aperfeiçoar a ferramenta tecnológica utilizada, 
promover a adesão junto à micro e pequenas empresas do turismo brasileiro, criando 
uma central nacional de reservas e de negócios. Seu foco inicial será beneficiar 
pousadas e pequenos meios de hospedagem espalhados pelo Brasil, propiciando-lhes 
acesso ao mercado a custos mais competitivos, em comparação às taxas cobradas 
pelas grandes corporações. 
Deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para que essa Central de Reservas 
e Negócios alcance sua sustentabilidade econômica ao final do Projeto, ou seja, sua 
operação, atualização e manutenção se darão com as receitas provenientes da 
prestação de serviços ao setor de turismo, no entanto em condições vantajosas de 
custos para as micro e pequenas empresas. 
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2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Não poderão participar da presente seleção: 
 

a) Consórcio de pessoas jurídicas. 
b) Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com qualquer uma das 

entidades que integrem o Sistema CNTUR ou Sistema SEBRAE. 
c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar. 
d) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 

conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam 
dirigentes ou empregados da CNTUR. 

e) Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades 
coligadas, controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, 
cotistas ou diretores, sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando 
desta seleção e ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau. 

f)   Pessoa jurídica cujo capital tenha controle estrangeiro; 
g) Pessoa jurídica cujo faturamento bruto em 2013 tenha sido superior a R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), ou seja, não classificada como 
micro e pequena empresa de acordo com a Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006;  

f) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham 
colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste Edital. 

 
2.2 A participação na presente seleção implica aceitação integral e irretratável dos 

termos e condições deste Edital. 
 
 
 
3. HABILITAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA 
 
3.1 Somente poderão participar desta seleção pessoas jurídicas legalmente 

estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato 
social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente 
seleção. 

3.2 Para os fins de habilitação, todas as proponentes deverão apresentar os 
documentos relacionados neste Edital, na sua versão original ou em cópia 
autenticada, entregues na mesma ordem em que eles se encontram aqui 
descritos e com a identificação pelo número de cada um dos itens. 

3.3 A CES poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das 
informações e dos documentos apresentados pelas proponentes, inclusive 
quanto à regularidade fiscal, que poderá ser comprovada mediante pesquisa nos 
sítios oficiais na internet. 

3.4  Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições 
estabelecidas neste item. 

3.5 Para fins de habilitação jurídica, a proponente deverá apresentar Ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 

3.6.  Para fins de regularidade fiscal, a proponente deverá apresentar: 
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
• Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas 
competências. (Decreto 6.106, de 30/04/2007). 
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• Certidão Negativa da Divida Ativa Estadual. 
• Certidão Negativa do ISS ou de isenção se couber. 
• Certidão Negativa de Débitos – CND, ou positiva com efeitos negativos, 

relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

• Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica 
Federal. 

• Declaração assinada pelo contador informando o faturamento bruto em 2013. 
 

3.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a proponente deverá apresentar 
comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível, em características, quantidades e prazos com o objeto da seleção, 
por meio da apresentação de 02 (dois) ou mais atestados, fornecidos por pessoa 
jurídica, de direito público ou privado, de que já prestou ou presta 
satisfatoriamente serviço da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. O 
atestado deverá conter as seguintes informações: 

a) Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão; 
b) Nome da empresa que prestou o serviço ao emitente; 
c) Data de emissão do atestado ou da certidão; 
d) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que 
exerce junto à emitente). 
 
 

 
4 -  PROPOSTA TÉCNICA 
 
4.1 A proposta técnica deverá contemplar explicitamente que obedecem 

rigorosamente as condições e funcionalidades descritas a seguir e que permitirão 
atender aos seguintes parâmetros técnicos de operação e de atendimento: 

 
i. Portal com motor de reservas on-line em operação no mercado há, no mínimo, 02 

(dois) anos, operando com pelo menos 20 (vinte) hotéis cadastrados e que, 
apresente média anual de 100.000 acessos, comprovados pelo Google Analytics. 
Deve ter funcionamento dinâmico, fluido e simples de utilizar; 

 
ii. Prático para o cliente: o cliente deverá ter acesso rápido e facilitado, podendo 

realizar reserva de apartamentos no hotel selecionado. Deverá apresentar 
pesquisa por destino, hotel ou outras categorias de preço, tipo de hospedagem, 
tematização, etc, com calendário para seleção das datas de chegada e saída. 
Deverá apresentar imagens e informações sobre as categorias de apartamento 
de cada hotel com o valor da diária, valor total e valor médio, além de 
informações completas sobre os hotéis e seus serviços. A confirmação da 
reserva terá de ser enviada ao e-mail do hóspede automaticamente no momento 
da finalização da reserva e também apresentada de forma virtual para impressão. 
Esta confirmação deverá apresentar informações sobre a reserva, como código, 
dados do cliente, categoria reservada, valor, forma de pagamento, condições de 
reserva e informações sobre o hotel, com possibilidade do hóspede traçar rota do 
local onde se encontra até o destino. Quanto a forma de pagamento, o cliente 
poderá optar por pagamento diretamente no hotel ou faturado, em caso de 
empresas e agências. Neste caso deverá haver específica de acesso para estes 
usuários. O sistema ainda deverá disponibilizar ao hóspede, área específica para 
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acompanhamento, alterações e cancelamento de suas reservas e todo o tipo de 
atendimento ao cliente. 

 
iii. Prático para o hotel: o hoteleiro deverá ter total autonomia para cadastrar, alterar 

e excluir categorias de apartamento, disponibilidade (allotment) e tarifário. A 
atualização das informações do hotel deverão ser validadas e publicadas pelo 
portal. 

 
iv. Categorias de apartamento: o hotel poderá definir quais categorias de 

apartamento disponibilizará para reservas online. A inclusão dessas categorias 
deverá ser possibilitada de forma rápida, simples e automática, diretamente na 
área do hoteleiro ou qualquer outro nível de usuário que receba autorização para 
tal.  

 
v. Disponibilidade/allotment: administrada pelo próprio hotel: o sistema deverá 

permitir ao hoteleiro que administre a disponibilidade de suas categorias de 
apartamento de forma on-line, a qualquer momento. A atualização da 
disponibilidade deverá ser realizada diretamente na área do hoteleiro ou qualquer 
outro nível de usuário que receba autorização para tal.  

 
vi. Tarifário administrado pelo próprio hotel: assim como para a disponibilidade, o 

hoteleiro deverá ter acesso a administração de suas tarifas em tempo real para 
cada categoria de apartamento cadastrada. O portal ainda deverá permitir a 
possibilidade de cadastrar tarifas especiais para períodos específicos. O sistema 
deverá permitir que o hoteleiro cadastre tarifas diferentes para uma mesma 
categoria de apartamento em um mesmo período de tempo para cada tipo de 
cliente.  

 
vii. Condições de Reserva: o sistema só poderá confirmar uma reserva depois de o 

hóspede ter aceito as condições de reservas especificadas. Estas condições 
deverão acompanhar a confirmação de reserva enviada ao e-mail do hóspede. 

 
viii. Ambiente seguro: o portal com motor de reservas on-line deverá ser um ambiente 

seguro. Os dados pessoais importantes do cliente, como de cartão de crédito, 
devem circular pela web protegidos e criptografados, podendo ser acessados 
apenas por usuários habilitados com pelo menos duas senhas de acesso. 

 
ix. Multiplataforma: o sistema deverá estar disponível em diferentes plataformas, 

seja por celular, tablets, notebook ou pc, adaptando-se a qualquer formato de 
tela, permitindo a leitura e a manipulação de qualquer função do site. 

 
x. Garantia de Reserva: o hotel deverá ter opção de solicitar ao hóspede garantia 

de No-Show através de dados de cartão de crédito. Neste quesito, o hóspede 
deverá preencher, obrigatoriamente, dados de seu cartão de crédito como 
garantia da reserva, ou seja, o hotel garante ao hóspede que seu apartamento 
será mantido até final do dia e que, caso o hóspede não compareça, aquela 
diária será cobrada no cartão informado. 

 
xi. Página do hotel: o portal deverá oferece uma página para cada hotel, onde 

poderá disponibilizar informações relevantes sobre a infraestrutra do hotel e 
serviços prestados, que deverão ser informados pelo hotel, validados e 
publicados pelo portal. 
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xii. Promoções: o portal deverá apresentar espaço destinado a divulgação de ações 
do hotel. Esta área deverá ser dedicada a divulgação de atividades que estão 
sendo realizadas no hotel, não necessariamente redução de valores. Caso o 
hotel opte por uma promoção com alteração de valores, o sistema deverá permitir 
o cadastro de tarifa programada para o período promocional para que o hóspede 
já realize a reserva com o valor correto.  

 
xiii. Informações sobre destino: o portal deverá destinar uma área específica 

contendo informações sobre o destino de cada hotel, que deverão ser informadas 
pelo hotel, validadas e publicadas pelo portal.  

 
xiv. Notícias: portal deverá oferecer espaço destinado a notícias que serão 

cadastradas pelo administrador do sistema, que deverão ser informadas pelo 
hotel, validades e publicadas pelo portal. 
 

xv. Comente sua hospedagem: o portal deverá oferecer ferramenta onde o hóspede 
poderá enviar comentários sobre sua hospedagem. No momento de 
preenchimento do formulário o sistema deverá permitir que o hóspede informe 
seus dados de contato e o hotel a que se destina o comentário. Permitir que as 
informações sejam integradas com as redes sociais. 

 
xvi. Fale Conosco: canal de contato direto com o hotel de interesse. Nesta ferramenta 

o hotel recebe um e-mail com as informações enviadas pelo cliente. 
 
 
4.2 Além dos parâmetros obrigatórios definidos acima em 4.1, a proposta técnica 

poderá contemplar algumas facilidades adicionais opcionais, tais como: 
 

a) Estrutura de Eventos: seção dedicada à divulgação da estrutura de eventos do 
hotel. Podem ser divulgadas imagens das salas, plantas e serviços oferecidos por 
este setor do hotel. O hóspede também poderá preencher um formulário com 
solicitação de informações e orçamentos que será direcionado ao hotel 
selecionado. Essas informações deverão ser prestadas pelo hotel, validadas e 
publicadas pelo portal.. 

 
b) Lazer e Facilidades: seção com descrição das opções de lazer e facilidade tanto 

do hotel quanto da cidade. Podem ser divulgadas informações, imagens e 
serviços, que deverão ser informadas pelo hotel, validadas e publicadas pelo 
portal. de. 
 

c) Previsão do tempo: banner com previsão do tempo da cidade em que o hotel se 
localiza, atualizada em tempo real. 

 
d) Localização: banner com mapa de localização do hotel com link direto para o 

Google Maps, onde o hóspede poderá selecionar a melhor rota de chegada ao 
hotel destino. 
 

e)  Link para redes sociais: apresentar link para redes sociais, tais como: youtube, 
twitter e facebook de cada hotel ou para os do portal. 
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4.3 Para cada um dos 16 itens obrigatórios constantes em 4.1 acima (ou seja de i a 
xvi) a CES atribuirá uma nota de zero a dez, de acordo com o grau de 
cumprimento. Em seguida multiplicará pelos fatores da tabela a seguir: 

 
Item Técnico Nota (0 a 10) Fator de multiplicação Resultado Item 

i.   40  
ii.   10  
iii.   10  
iv.   2  
v.   2  
vi.   2  
vii.   2  
viii.   6  
ix.   6  
x.   5  
xi.   5  
xii.   2  
xiii.   2  
xiv.   2  
xv.   2  
xvi.   2  

TOTAL DE PONTOS  
 
 
4.5 Para cada item opcional adicional, não obrigatório, do item 4.2 acima, será 

acrescentado 10 (dez) pontos na nota final.  
 
4.6 A CES fará o julgamento técnico das propostas recebidas e as classificará por 

ordem de maior pontuação obtida considerando o cumprimento das condições e 
parâmetros estabelecidos nos itens 4.1 e 4.2 acima descritos. 

 
4.7 Somente as proponentes classificadas nas três primeiras colocações no 

julgamento técnico terão analisadas as suas respectivas propostas financeiras. 
 
4.8 Serão desclassificadas as propostas que não alcançarem 800 (oitocentos) 

pontos.    
 
 
 
5 – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
5.1. A proposta financeira deverá explicitar dois componentes de preços:  
 

a) taxa (fee) mensal fixa que remunera o desenvolvimento e manutenção da 
ferramenta eletrônica: deverá ser apresentada a proposta de taxa mensal a ser 
cobrada por cada UH (unidade habitacional). O valor proposto deverá ser por 
faixa de capacidade de acomodação do hotel, a saber: 1) até 20 UHs; 2) de 21 a 
80 UHs e 3) acima de 81 UHs. A proposta também deverá conter claramente o 
prazo máximo em que tal taxa mensal será cobrada.  
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b) comissionamento sobre as reservas realizadas através do Portal: especificar o 
percentual que será cobrado sobre as reservas realizadas através da Central. 

 
5.2. O julgamento das propostas ocorrerá considerando simultaneamente os dois 

componentes de preços de forma a atingir o menor custo global. Para tanto a CES 
efetuará a simulação para 100 (cem) hotéis inscritos, com a média de 20 UHs 
(unidades habitacionais) cada, com volume mensal de reservas pela Central de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 
 
 
6 – PROCEDIMENTOS DO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1. As propostas deverão ser colocadas separadamente em dois envelopes distintos e 

em seguida colocados dentro de um único envelope de maior tamanho. O 
envelope “A” deverá conter a proposta técnica e o envelope “B” conterá a proposta 
financeira. O envelope maior (contendo em seu interior os envelopes “A” e “B”) 
deverão ser remetidos exclusivamente via SEDEX para: 

 
Magali Schmitsler 
Comissão Especial de Seleção – CNTUR 
Endereço: Largo do Arouche, 290 – São Paulo – SP – CEP 01219-010 

 
6.2 Todos os envelopes deverão estar identificados como “EDITAL 006/2014”. 
6.3.  Serão recebidos e participarão do processo seletivo os envelopes que chegarem à 

CNTUR, através de SEDEX, até as 18 horas do dia 06 de junho de 2014. 
6.4.  No dia 09 de junho de 2014, a partir de 14 horas, será anunciada a lista dos 

proponentes que participarão desse certame, através do portal da CNTUR: 
www.cntur.com.br. 

6.5 A CES efetuará a análise das propostas e divulgará o resultado da proponente 
vencedora, no prazo máximo de 10 (dez) dias também através do portal da 
CNTUR. 

 
 
. 
7 – RECURSOS 
 
7.1.  Dos resultados do julgamento das propostas caberão recursos escritos e 

fundamentados, que terão efeito suspensivo, dirigidos, por intermédio da 
Comissão Especial de Seleção, à Gestora do Projeto na CNTUR, Sra. Magali 
Schmitsler, através do e-mail: magali@cntur.com.br. 

7.2.  Os recursos deverão ser interpostos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
pela proponente que se julgar prejudicada, contados da data de publicação do 
resultado. 

7.3.  Os recursos serão julgados pela CES, nos termos desse Edital. 
 
 
 
8 - HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. 
 
8.1 A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento final e 

conseqüente homologação do procedimento, indicando a proponente vencedora. 
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8.2 A CNTUR convocará a proponente vencedora para assinar o contrato, 
consignando na convocação a data, hora e local determinados para esse fim. 

8.3 Verificada a recusa em assinar o contrato, a CNTUR poderá convocar as demais 
proponentes, obedecida a ordenação final realizada pela Comissão Especial de 
Seleção. 

8.4 O contrato será celebrado com a proponente vencedora deste certame pelo prazo 
de 18 (dezoito) meses, limitado ao vencimento em 31 de dezembro de 2015, não 
podendo vir a ser prorrogado. 

 
 
 

9 – REMUNERAÇÃO DA PROPONENTE VENCEDORA. 
 
A empresa que resultar vencedora do certame auferirá remuneração nas seguintes 
condições que estarão expressamente definidas no contrato a ser celebrado com a 
CNTUR: 
 
9.1 No período até 31 de dezembro de 2015: 

• CNTUR: repassará recursos financeiros provenientes do convênio 
CNTUR e SEBRAE no montante total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte 
mil reais) a serem pagos em 18 (dezoito) parcelas mensais, sendo a 
primeira no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e 
as demais 17 (dezessete) parcelas no valor de R$ 17.500,00 (dezessete 
mil e quinhentos reais) cada; 

• Hotéis: pagarão diretamente à empresa vencedora do certame o 
comissionamento sobre as reservas realizadas pelo portal de acordo com 
o percentual que a proponente colocou em sua proposta financeira nesse 
Edital; 

• Hotéis: todos os hotéis que aderirem ao portal nesse período terão 
isenção total da taxa (fee) mensal fixa nos primeiros 12 (doze) meses de 
adesão, independentemente da data que realizarem sua inscrição.   

 
 

9.2 No período posterior a 31 de dezembro de 2015: 
• Hotéis: pagarão diretamente à empresa vencedora do certame o 

comissionamento sobre as reservas realizadas pelo portal de acordo com 
o percentual que a proponente colocou em sua proposta financeira nesse 
Edital, acrescido de um percentual que será decidido em comum acordo 
entre a CNTUR e a empresa vencedora. Esse percentual adicional será 
aplicado exclusivamente para a promoção institucional e comercial da 
Central Nacional de Reservas; 

• Hotéis que aderiram até 31 de dezembro de 2015: pagarão a taxa (fee) 
mensal fixa quando encerrar o período de isenção de 12 (doze) meses; 

• Hotéis que aderirem a partir de 01 de janeiro de 2016: pagarão a taxa 
(fee) mensal fixa desde o momento da adesão, ou de acordo com a 
política comercial da Central Nacional de Reservas.    
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10 - COMPROMISSO DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL. 
 

10.1 A proponente se comprometerá a manter em pleno funcionamento a Central 
Nacional de Reservas pelo período mínimo de três anos após o encerramento do 
contrato resultante desse certame. Essa condição estará expressamente 
consignada no contrato a ser celebrado entre a CNTUR e a proponente vencedora. 

 
10.2 Na hipótese de descumprimento desse compromisso a proponente vencedora 

arcará com a penalidade de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor 
contratado pela CNTUR, devidamente corrigido pela variação do IGP-M no 
período.     

 
 
São Paulo, 13 de Maio de 2014. 
 
 

 MAGALI SCHMITSLER 
Gestora do Projeto pela CNTUR 
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