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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
Av Pres. Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�ps://www.unir.br 
  

EDITAL Nº 39/2018/2019

Processo nº 999119600.000004/2018-71

EDITAL DE LICITAÇÃO

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM HABILITAÇÃO COMPLETA

Lei Complementar nº 123, de 2006: ampla participação.

 

Licitação tipo: Menor preço POR GRUPO

Processo nº. 999119600.0000004/2018-71

Interessado: Pró-Reitoria de Administração.

Regime de execução indireta

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Rondônia –
UNIR, por intermédio da Diretoria de Compras, Contratos e Licitações, sediada na Avenida Presidente Dutra,
2965 – Centro - CEP 76.801-059-Sala 02 – Prédio da UNIR-CENTRO realizará licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por GRUPO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, e das
Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 3, de 26 de abril de 2018 e nº 01, de
19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.

 

Data da sessão: 18/01/2019.

Horário: 15 horas e 30 minutos (Horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

 

1. DO OBJETO

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de serviços de
Agenciamento de Passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais para atender demandas de
diversas unidades da Fundação Universidade Federal de Rondônia, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo
de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo
oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 154055/15254

Fonte: 81000000000000

Programa de Trabalho: 108628

Elemento de Despesa: 339033,339039

PI: F20RKG01CIN

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 9º da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de
abril de 2018.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;

4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.2.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução
ou liquidação;

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.6. Não será admitida a participação de Sociedades Cooperativas.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte;

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

4.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição.

4.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e o horário marcados
para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

5.6.1. Valor unitário e total anual dos itens;

5.6.1.1. Referente aos itens 02, 06, 07, 08 e 09 a licitante deverá cadastrar sua proposta pelo exato valor
estimado no Termo de Referência, uma vez que tais valores são meramente estimativos e não serão
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considerados para fins de disputa e julgamento das propostas.

5.6.2. Descrição detalhada do objeto.

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à contratada.

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

5.8.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.8.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da
contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN 5/2017).

5.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das
condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação

6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado obrigatoriamente pelo valor anual/total do item.

6.5.1.1. Referente aos itens 02, 06, 07, 08 e 09 a licitante não deverá formular lances, uma vez que os
valores constantes no Termo de Referência são meramente estimativos e não serão considerados para
fins de disputa e julgamento das propostas.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
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6.6.1. Em atendimento as recomendações constantes na Constatação n.º 3.1.6.3 do Relatório de Auditoria
nº. 201203320 da CGU-RO, o Pregoeiro não poderá efetivar a exclusão de lances com indícios de
inexequibilidade durante a etapa competitiva, bem como não serão aceitos também pedidos para
exclusão de lances dados equivocadamente.

6.7. O Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
de 0,01% (um centésimo por cento).

6.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo
pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão.

6.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e
o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.

6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das
propostas.

6.16. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC
nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.17. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

67.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20. Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência de lances. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In
SEGES/MPDG n. 5/2017, que:

7.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível;

7.2.4. não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e produtividade adotada.

7.3.Os licitantes podem apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida como referência, desde
que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;

7.4. Para efeito do subitem acima, poderá haver adequação técnica da metodologia empregada pela contratada,
visando a assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do
serviço;

7.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no anexo VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados
para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de
custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

7.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 04 (quatro) horas úteis, sob pena de não
aceitação da proposta.

7.8.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.8.2. Dentre os documentos  passíveis de solicitação, inclui-se Planilha de Composição de Custos, em que
poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não
haja majoração do preço proposto, nos termos do artigo 7° da IN 03/2015/SLTI/MPOG.

7.8.2.1. Quando da análise da planilha de custos, se houver indícios de inexequibilidade, a Administração
deverá efetuar diligência, solicitando que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.8.2.2. Consideram-se preços inexequíveis aqueles que, comprovadamente, sejam insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação.

7.8.2.3. Caso a licitante não comprove a exequibilidade da proposta, esta será desclassificada.
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7.8.2.4. Eventuais incentivos, sob qualquer título, recebidos pelas agências de turismo das companhias aéreas,
não poderão ser considerados para aferição da exequibilidade da proposta.

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

7.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.

7.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.12. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.8.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal e trabalhista:

8.5. Habilitação Jurídica:

8.5.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.5.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.5.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte;

9.3.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.5.8. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão Ministério do Turismo, nos
termos do art. 21, 22 e 27. §3º. Inciso I, da LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008 e Art. 2º, inciso I,
alínea (a), da PORTARIA DO MINISTÉRIO DE ESTADO DO TURISMO - MTUR Nº 130 DE 26.07.2011
para exercício de atividade de Prestação de Serviços Turismo – Agência de viagens.

8.5.9. Declaração firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que possui condições
operacionais necessárias à emissão dos bilhetes de passagens, em conformidade com as políticas comerciais
e financeiras das principais companhias aéreas.

8.6. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.6.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.6.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ou concorre;

8.6.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.6.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.7. Qualificação econômico-financeira:

8.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para empresas cadastradas
ou não no SICAF;

8.2.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, referentes ao último exercício
social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG)
superiores a 1 (um);
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8.7.2.1 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou
patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item
pertinente.

8.8. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

8.8.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a 03 (três) anos,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.8.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente;

8.8.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8
da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

8.8.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos, é admitida a apresentação de atestados
referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo a obrigatoriedade dos três anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

8.8.1.4. O atestado apresentado para um item não poderá ser utilizado para os demais, exceto o quantitativo
excedente.

8.8.1.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

8.8.2.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no
item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

8.9. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

8.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload),
no prazo de 02 (duas) horas úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente,
serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de
notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão
da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após encerrado o prazo para o
encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

8.11. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

8.12. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da
habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a
empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, 10, 11, 12, 13 e 15
da 9º da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº. 3, de 26 de abril de 2018.

8.13. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF, ou quando, os documentos não estiverem
disponíveis no SICAF.
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8.14. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na
hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será por ele convocado no chat do comprasnet,
para encaminhar no prazo de 02 (duas) horas úteis,exclusivamente através da ferramenta ENVIAR ANEXO,
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob a pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas
de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.

8.15.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.18. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

8.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.19. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.20. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

8.21. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.

9.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de mínimo de 02
(duas) horas úteis, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico de compras e deverá:
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10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.

11.2.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo prazo fazê-lo subir,
devidamente informado, para decisão.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total Contrato, que será liberada de acordo com as
condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas
as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a
critério da Administração contratante.
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13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias
após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.

13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;

13.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada;

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislação que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.

13.6. O garantidor não é parte legítima para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada (inserido pela IN nº 05/2017).

13.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada
à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

13.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.

13.9. Será considerada extinta a garantia:

13.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

13.9.2. No prazo de 90 dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no
contrato.

14.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do
processo.

14.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.

14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do contrato,
a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
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recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

15. DO REAJUSTE

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este
Edital.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

18.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos
seguintes termos:

18.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

18.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal
técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao
gestor do contrato.

18.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

18.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base
nos relatórios e documentações apresentadas; e

18.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.

18.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços
efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

18.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
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18.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

19.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

18.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

18.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

18.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de
prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, sendo:

I = índice de atualização financeira;

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

EM=Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

19.1.2. Apresentar documentação falsa;

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. Não mantiver a proposta;

19.1.6. Cometer fraude fiscal;

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.3.1. Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

20.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-
mail licitacao@unir.br, obrigatoriamente em documento redigido em língua portuguesa e com formato
que não impeça a sua divulgação no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br .

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital, redigido obrigatoriamente em língua
portuguesa, em formato DOC, ODT, ou em PDF pesquisável, de modo que não impeça a sua divulgação
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br .

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o@unir.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9. O Edital permanecerá disponível na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes.unir.br, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço www.comprasnet.gov.br, bem como, nos dias úteis, no horário das
08:00 horas às 12:00horas e das 14:00 as 17:00 horas, no mesmo endereço e período indicados neste edital, no
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.10.1. ANEXO I – Termo de Referência;

21.10.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;

21.10.3. ANEXO III – Modelo de Procuração;

21.10.4. ANEXO IV – Minuta do Termo de Contrato Continuado Sem Dedicação Exclusiva.

21.10.5. ANEXO V – Modelo de Ordem de Serviço;

Porto Velho/RO, 04 de janeiro de 2018.

 

Érica Gonçalves da Silva

Pregoeira Oficial

Portaria Nº 111/2018/DCCL/PRAD/UNIR

Documento assinado eletronicamente por ERICA GONCALVES DA SILVA, Pregoeiro(a), em 04/01/2019,
às 19:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0051258 e o
código CRC 9BD3072A.

 

ANEXOS AO EDITAL

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços de Agenciamento de Passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

GRUPO I

AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES

Item Catser Descrição Quant. Unitário (R$) Total (R$)

01 371-9
Agenciamento de Viagens – Passagens

Terrestres Nacionais
700 35,62 24.934,00

02 371-9 Repasse – Passagens terrestres 700 112,56 78.792,00

TOTAL GRUPO I 103.726,00

 

GRUPO II

AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS

Item Catser Descrição Quant. Unitário
(R$) Total (R$)

http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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03 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens aéreas
nacionais

500 37,03 18.515,00

04 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens aéreas
internacionais 30 77,84 2.335,20

05 371-9
Agenciamento de viagens – Alteração,
cancelamento de passagem e reembolso – Voos
nacionais e internacionais

115 48,67 5.597,05

06 371-9 Repasse – Passagens aéreas nacionais 500 805,70 402.850,00

07 371-9 Repasse – Passagens aéreas internacionais 30 2.135,06 64.051,80

08 2520-8 Repasse – Cargas aéreas – Bagagens despachadas 530 56,33 29.854,90

09 2502-0 Repasse – Seguro – viagens internacionais 30 250,15 7.504,50

TOTAL GRUPO II 530.708,45

VALOR TOTAL 634.434,45

1.2 VALORES: Em conformidade com o Artigo 2, inciso I, da Instrução Normativa n.º 05/2014, da
SLTI/MPOG os valores médios estimados foram apurados mediante pesquisas dos preços praticados por outros
órgãos públicos mediante pesquisa no painel de preços.

1.2.1. Por se tratar de mera estimativa de gastos, o valor acima não se constitui, em hipótese alguma,
compromisso futuro para a UNIR, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como valor para
pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades desta Universidade, sem que
isso justifique qualquer indenização a CONTRATADA, observado o disposto no § 1º do art. 65 da Lei n.º
8.666/93, sendo admitida a hipótese de supressões em percentual superior ao limite ora estabelecido com fulcro
no inciso II do ° 2º do mesmo artigo.

1.2.2. O preço das passagens, a ser cobrado pela contratada, deverá possuir conformidade com as tabelas
praticadas pelas empresas de transporte rodoviário, priorizadas a aquisição de bilhetes com tarifas
promocionais, nas formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores.

1.2.3. O preço das passagens são os estabelecidos pelas empresas de transporte rodoviários e companhias
aéreas e/ou pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC, devendo a empresa contratada repassar à Contratante todos os preços e vantagens oferecidos, emitindo
as passagens para horários compatíveis com a programação da viagem.

1.2.4. A remuneração total a ser paga à agência de viagens será apurada a partir da soma do valor ofertado pela
prestação de serviço de Agenciamento de Viagens compreendendo os serviços de emissão, remarcação e
quaisquer outras alterações necessárias, multiplicado pela quantidade de bilhetes de passagens emitidos no
período faturado.



04/01/2019 SEI/UNIR - 0051258 - Edital

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=56597&infra_sistema=… 19/55

1.2.5. A contratante pagará à contratada o valor do bilhete de passagem que compreende a tarifa e a taxa de
embarque emitidas no período faturado.

1.2.6. A contratada deverá emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor do Serviço de
Agenciamento de Viagens e outra com o valor dos bilhetes de passagens, neles compreendido a tarifa de
passagem e a da taxa de embarque.

1.2.7. Nos preços das passagens requisitadas, com exceção da taxa de embarque, deverão estar incluídos todos
os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto.

1.2.8. A contratada repassará a contratante os preços das promoções concedidas pelas empresas de
transportes, de forma a garantir a escolha mais vantajosa para a Administração.

1.2.9. Será devido agenciamento de contratação de seguro – viagem quando efetuado aquisição de passagens
internacionais, garantidos os benefícios mínimos constantes das normas vigentes expedidas pelos órgãos do
governo responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro.

1.2.10. Os itens 02, 06, 07, 08 e 09 não serão objeto de disputa entre as licitantes, devendo estas
formularem suas propostas para tais itens no valor indicado neste Termo de Referência.

1.3 DESCRIÇÃO: A prestação dos serviços pela contratada compreenderá os serviços de emissão, alteração,
cancelamento e reembolso de passagens terrestres intermunicipais e interestaduais e aéreas nacionais e
internacionais para atender a necessidade da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR.

1.3.1 Passagem compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, nos casos em que
este representar toda a contratação.

1.3.2 Trecho, compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de existirem
conexões ou serem utilizadas.

1.3.3. Na execução dos serviços a contratada deverá observar e cumprir toda a legislação que regulamenta a
matéria, inclusive, dispor de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão Ministério do Turismo, nos termos do art. 21, 22 e 27. §3º. Inciso I, da LEI Nº 11.771, DE 17 DE
SETEMBRO DE 2008 e Art. 2º, inciso I, alínea (a), da PORTARIA DO MINISTÉRIO DE ESTADO DO
TURISMO - MTUR Nº 130 DE 26.07.2011 para exercício de atividade de Prestação de Serviços Turismo –
 Agência de viagens.

1.4. Parcelamento: Considerando o objeto da licitação, após estudos das contratações já realizadas pela unir e
por outros órgãos, concluímos que deverá ser parcelado parcialmente por grupo, atendendo o dispositivo legal
do § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93: Os serviços contratados pela Administração serão divididos em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da
economia de escala.

1.4.1. O serviço de agenciamento de viagens, objeto deste estudo, será parcelado em 02 (dois) grupos, sendo
respectivamente o fornecimento de: Passagens terrestres nacionais e passagens aéreas nacionais e
internacionais. O parcelamento por grupos justifica-se pela ampliação da competitividade já que os serviços de
transporte terrestre e aéreo nacional e internacional são prestados por empresas distintas.

1.4.2. Cabe salientar que embora, em tese o grupo dois seja passível de divisão entre passagens aéreas
nacionais e internacionais, tal medida poderia resultar em prejuízos para a Administração já que a pequena
demanda pelos serviços de agenciamento de viagens internacionais acarretaria o de fracasso do hipotético
grupo ou ainda na celebração de um contrato de valor ínfimo que somente aumentaria as despesas
administrativas desta Ifes para gerenciá-lo. Além disso é notório que agências de viagens que intermediam a
compra de bilhetes nacionais via de regra também exploram o segmento de bilhetes internacionais não havendo
que se falar em restringir a competitividade do certame licitatório.
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1.4.3. Outrossim diante da natureza da contratação ora pretendida, a saber: agenciamento de passagens, é
notório a inviabilidade de maior parcelamento do objeto da licitação uma vez que a lei 12.974/2014 considera
privativo das agências de viagens a intermediação remunerada na comercialização de passagens estando o
repasse referente a aquisição dos bilhetes intimamente ligado ao serviço de agenciamento, não sendo possível
nesta modalidade de contratação a celebração de contratos direto com as múltiplas companhias de transportes
aéreo e terrestres.

1.5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Na execução dos serviços objeto deste termo de referência a
empresa contratada deverá obrigatoriamente promover as práticas de sustentabilidade ambiental, conforme o
disposto na Instrução Normativa n.º 01/2010 da SLTI/MPOG, e adotar as seguintes práticas sustentáveis,
quando couber:

1.5.1. Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

1.5.2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8
de outubro de 2003;

1.5.3. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruído no seu funcionamento;

1.5.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de
serviços;

1.5.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

1.5.6. Prover a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na
Resolução CONAMA; e

1.5.7. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre
resíduos sólidos; e

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundação Universidade Federal de Rondônia em cumprimento a legislação vigente necessita deflagrar
novo procedimento licitatório com vistas a obtenção da contratação mais vantajosa para a Administração.

2.2. A Universidade, como órgão fomentador de ações voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão, possui,
em andamento, diversos projetos devidamente institucionalizados que exigem de forma constante o
deslocamento de parte do seu corpo técnico e docente para as mais diversas localidades para fins de
intercâmbio com outras entidades públicas e privadas.

2.3. De igual modo, também as autoridades administrativas necessitam continuamente da utilização de tais
serviços, face a necessidade de constante interação da UNIR com outros órgãos e entidades, em especial,
aqueles sediados na Capital Federal;

2.4. No âmbito regional é válido registrar que possuir uma estrutura multicâmpus constitui rotina na IFES a
necessidade de deslocamentos entre as unidades administrativas, dos Câmpus do interior para o Câmpus-sede e
vice-versa, restando assim caracterizada a natureza contínua prevista no Decreto Presidencial n.º 2.271 de
1997, no âmbito da UNIR.

2.5. Como base no exposto é forçoso reconhecer que, a contratação deste serviço é típica de execução de forma
continuada conforme preceitua o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, pois caracteriza-se pela
impossibilidade de sua interrupção ou suspensão, sob pena de acarretar prejuízos ou danos insuperáveis às
ações de atribuição deste Órgão, especificamente no tocante a sua atividade-fim, situação reconhecida pela
UNIR através da Portaria nº 607/2015/GR/UNIR. Porto Velho, 24 de junho de 2015.

2.6. As especificações técnicas dos serviços em referência compreende:
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2.6.1. A prestação de assessoramento para definição de melhor roteiro, horário (partida/chegada), melhores
conexões e tarifas promocionais à retirada dos bilhetes;

2.6.2. Reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhets por meio de requisição de passagem
emitida pelo contratante;

2.6.3. Emissão de bilhetes eletrônicos para outras localidades no Brasil, à disposição do passageiro, na
rodoviária mais próxima, informando o código e a empresa;

2.6.4. Efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das empresas;

2.5. A previsão dos custos contratuais futuros foram quantificados tendo por base valores estimados,
resultantes de uma avaliação dos gastos realizados em exercícios anteriores, obtidos junto a relatórios
gerenciais emitidos e apresentados pelo Gestor do Sistema SCDPI junto à UNIR no penúltimo exercício
financeiro, conferidos conciliados com o montante efetivamente empenhado no último exercício.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços ora pretendidos pela Administração enquadram-se na categoria de bens considerados comuns
de uso geral, de que tratam a Lei n.º 10.520/2000 e o Decreto n.º 5.450/2005, por possuir padrões de
desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência
legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1. A prestação dos serviços pela contratada compreenderá os serviços de emissão, alteração, cancelamento
e reembolso de passagens terrestres, aéreas nacionais e internacionais, inclusive com direito a despachos
bagagens, nos casos permitidos por lei, e no caso das viagens internacionais também compreenderá seguro de
viagem.

4.1.2. As solicitações de serviços serão registradas no SCDP, pela UNIDADE SOLICITANTE e direcionadas à
CONTRATADA, que acessará, por meio de login e senha fornecidos pela contratante, módulo específico do
sistema, para visualizá-las e atendê-las.

4.1.3. Para o perfeito cumprimento do objeto, a CONTRATADA dispor de atendimento ininterrupto em dias
úteis das 8 h às 18 h para atender prontamente as requisições realizadas diretamente no SCDP. Para os casos
em que este procedimento for inviável, devido à urgência das passagens, as requisições serão feitas via e-mail
ou telefone, previamente informados pela contratada, e será feita somente por servidores formalmente
designados.

4.1.4. Durante os horários não estipulados no subitem anterior e nos dias não úteis da semana, inclusive
feriados, a contratada deverá atender os casos excepcionais e urgentes, disponibilizando para a contratante,
plantão de telefones fixos ou celulares.

4.1.5. A contratada deverá ter condições de solucionar prontamente os eventuais problemas relacionados com
reservas de passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarques.

4.1.6. Deverá ainda, comunicar todas e quaisquer irregularidades observadas em virtude da prestação de
serviços, à contratante com os devidos esclarecimentos necessários.

4.1.7. A CONTRATANTE deverá, em até 07 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato, disponibilizar à
CONTRATADA relação contendo as Seguintes informações dos servidores autorizados a solicitar serviços por
e-mail ou telefone:
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a) Nome;

b) E-mail a partir do qual serão originadas as solicitações;

c) Matrícula no SIAPE ou equivalente;

d) Unidade de vinculação;

e) Cargo/função;

f) Data de nascimento;

g) Número do CPF.

4.1.8. O envio da relação citada no subitem acima é indispensável para o início da prestação dos serviços por
parte da CONTRATADA, para as demandas solicitadas por e-mail ou telefone.

4.1.9. A CONTRATADA deverá realizar procedimento de identificação dos servidores autorizados a utilizar
este serviço, mediante confirmação de alguns de seus dados funcionais ou outros que julgar necessários.

4.1.10. Os BILHETES DE PASSAGEM emitidos por solicitação via e-mail ou telefone deverão ter a demanda
formalizada no SCDP no primeiro dia útil subsequente à data da solicitação, vinculando os dados do BILHETE
DE PASSAGEM emitido, inclusive a cotação realizada pela CONTRATADA.

4.1.11. O pedido de cotação enviado à CONTRATADA via e-mail ou telefone deverá conter, no mínimo:

a) Número da PCDP, quando a demanda já tiver sido registrada no SCDP;

b) Nome da UNIDADE SOLICITANTE. Com e-mail, telefone e servidor responsável pela demanda;

c) Tipo de viagem: terrestre, nacional ou internacional;

d) Natureza de viagem: missão permanente, transitória ou eventual, no caso de viagem internacional;

e) Data prevista da partida;

f) Data prevista do retorno;

g) Cidade de origem;

h) Cidade de destino;

i) Nome completo do passageiro;

j) Data de nascimento do passageiro;

k) Número e validade do passaporte, no caso de viagens aéreas internacional;

l) Dados do visto, no caso de viagens aéreas internacional;

m) CPF do passageiro;

n) Telefone para contato do passageiro;

o) Endereço eletrônico do passageiro;

p) Indicação de que a classe do voo será econômica, no caso de viagens aéreas;

q) Horários previstos de início e término do trabalho, evento ou missão no destino;

r) Eventual deficiência do passageiro.
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4.2. Agenciamento de Viagens Terrestres:

4.2.1. Os servidores habilitados com o perfil requisitante acionarão a contratada através do e-mail empresarial
previamente informado pela contratada indicando o trecho, a data e o horário previsto para deslocamento do
usuário com prazo mínimo de 08 (oito) dias anteriores a data prevista para a viagem, exceto nos casos
excepcionais e urgentes, quando o acionamento deverá ser providenciado pela Autoridade Proponente no
mínimo 08 (oito) horas antes do referido deslocamento, via telefone e e-mail, previamente informados, para
providências imediatas da contratada.

4.2.2. Para casos excepcionais e urgentes a contratada deverá providenciar a reserva em até 04 (quatro) horas
contados do recebimento da requisição.

4.2.3. Após a emissão das requisições de passagens numeradas em sequência e assinadas pela autoridade
competente, de acordo com as normas de utilização do SCDP ou outras aplicáveis à matéria caberá a
contratada o acompanhamento da mesma no sistema SCDP e a emissão do bilhete junto as empresas de
transporte rodoviário em no máximo 08 (oito) horas a partir da aprovação da despesa no referido sistema.

4.2.4. A reserva da passagem deverá recair sobre aquela de menor preço na data de realização dos orçamentos,
considerando-se o horário e o período da participação do servidor no evento, a pontualidade, o tempo de
translado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva, sendo necessário para
tanto a realização de pesquisa juntos as empresas de transporte rodoviário que exploram os trechos requisitados
pela contratante, devendo ser indicado obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles
decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem.

4.2.5. Os bilhetes deverão ser encaminhados via e-mail aos requisitantes ou disponibilizados diretamente aos
usuários nos guichês de atendimento das empresas de transporte rodoviários nos respectivos terminais
rodoviários.

4.2.6. Nos casos de cancelamento, a contratada deverá reembolsar à contratante o valor correspondente ao
preço da passagem, subtraído do valor referente à multa de reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos
legais que regulam a matéria, devidamente comprovado, em virtude da não utilização do bilhete, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção contratual, fornecendo,
juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de passagens e/ou trechos não utilizados no período a
que se refere o faturamento, efetuando, no mesmo, o respectivo abatimento.

4.2.7. O reembolso, pontual, as empresas de transporte rodoviário, independentemente da vigência do contrato,
é de competência exclusiva da contratada.

4.2.8. A qualquer tempo a contratante poderá solicitar declaração expedida por empresas de transporte
rodoviário legalmente estabelecidas no País, de que a contratada é autorizada a comercializar passagens em seu
nome; que possui idoneidade creditícia; que se encontra em dia com suas obrigações contratuais e financeiras
perante as mesmas e que dispõe de terminal para reservas.

4.3. Agenciamento de Viagens Aéreas:

4.3.1. Voos Domésticos, este serviço compreende:

4.3.1.1. Assessoria: entende-se por assessoria, para emissão de BILHETES DE PASSAGEM, o serviço
prestado pela CONTRATADA, visando ao auxílio na análise e escolha de melhores opções de voos, observado
o disposto no subitem 4.1.6., quando:

a) não houver disponibilidade em voos sem escala/conexão ou voos com razoável tempo de duração, devendo a
CONTRATADA apresentar opções para que seja analisada aquela que apresente a melhor relação custo x
beneficio para a Administração Pública;

b) em virtude de ocorrência de evento. seminário, encontro ou situação semelhante, em que o número de
passageiros permita a negociação de melhores TARIFAS, visando economicidade à Administração Pública.

4.3.1.2. Cotação: a cotação para emissão de BILHETE DE PASSAGEM será realizada pela CONTRATADA
deverá refletir com exatidão as informações atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas,
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devendo ser consideradas as promoções tarifárias vigentes, observadas as disposições dos subitens 4.1.2 e
4.1.3.

4.3.1.3. O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo, além dos dados da solicitação de cotação, as
seguintes informações:

a) Companhia aérea;

b) Cidade/Estado de origem e destino;

c) Duração do voo;

d) Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver;

e) Datas e horários do voo e aeroportos utilizados;

f) Valor da TARIFA;

g) Valor da TAXA DE EMBARQUE.

4.3.1.4. Reserva: a reserva para emissão de BILHETE DE PASSAGEM deverá ser realizada pela
CONTRATADA, discriminada por TRECHO e com base nas informações de cotação contidas na etapa
anterior.

4.3.1.5. A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail e excepcionalmente por telefone, a reserva contendo
o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotação para a UNIDADE
SOLICITANTE, visando à necessária aprovação.

4.3.1.6. Emissão: será realizada pela CONTRATADA observando as disposições dos subitens anteriores e com
base nas informações de reserva contidas na etapa anterior.

4.3.1.7. Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva e caso não seja possível reativá-la
nos mesmos valores, o procedimento visando a emissão deverá ser reiniciado.

4.3.1.8. A informação do BILHETE DE PASSAGEM emitido será enviada pela CONTRATADA à UNIDADE
SOLICITANTE, para conferência e cadastramento no SCDP e envio ao passageiro.

4.3.2. Voos Internacionais, este serviço compreende:

4.3.2.1. Assessoria: entende-se por assessoria para missão de BILHETE DE PASSAGEM o serviço prestado
pela CONTRATADA visando ao auxílio na pesquisa, análise e escolha de melhores opções de voos, observado
o disposto no subitem 4.7., devendo ser prestada em todas as viagens que contenham trechos internacionais.

4.3.2.2. Cotação: será realizada pela CONTRATADA e deverá refletir com exatidão as informações
atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promoções tarifárias
vigentes, observadas as disposições dos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

4.3.2.3. Devem ser observadas, sempre que possível, as opções de ida e volta pela mesma companhia aérea,
visto que esta condição pode oferecer menores valores de TARIFAS.

4.3.2.4. O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo, além dos dados da solicitação de cotação, as
seguintes informações:

a) Companhia aérea;

b) País/cidades de origem e destino;

c) Duração do voo;

d) Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver;
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e) Datas e horários do voo e aeroportos utilizados;

f) Valor da TARIFA;

g) Valor da TAXA DE EMBARQUE.

4.3.2.5. Reserva: a reserva para emissão do bilhete de passagem deverá ser realizada pela CONTRATADA,
discriminada por TRECHO e observadas as disposições dos subitens e nas informações das cotações contidas
nos subitens 4.1.2. e 4.7., com base nas informações de cotação contidas na etapa anterior;

4.3.2.5.1. A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail ou telefone, a reserva contendo o
LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotação para a UNIDADE
SOLICITANTE, visando à necessária aprovação.

4.3.2.6. Além da escolha dos voos, a UNIDADE SOLICITANTE deve informar à CONTRATADA todos os
dados constantes do subitem 4.1.11 deste TR para a criação da reserva.

4.3.2.7. Emissão: será realizada pela CONTRATADA observando as disposições dos subitens 4.1.2 e 4.7 com
base nas informações de reserva contidas na etapa anterior;

4.3.2.7.1. Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva e caso não seja possível reativá-
la nos mesmos valores, o procedimento, visando à emissão deve ser reiniciado.

4.3.2.8. As informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido serão cadastradas no SCDP e o

BILHETE DE PASSAGEM emitido deverá ser enviado pela CONTRATADA à UNIDADE

SOLICITANTE, por e-mail ou por outro canal de comunicação previamente informado.

4.3.2.9. Seguro Viagem: A CONTRATADA deverá providenciar, quando requerido pela UNIDADE
SOLICITANTE, em até 8 (oito) horas após a formalização da demanda pelo SCDP, por e-mail ou telefone, no
mínimo 3 (três) cotações de SEGURO VIAGEM, com seguradoras, para aprovação do custo e autorização da
emissão, observando as regras e as coberturas mínimas previstas na Resolução CNSP n° 315/2014, do
Conselho Nacional de Seguros Privados.

4.3.2.9.1. A CONTRATADA DEVERÁ emitir a apólice ou voucher, no prazo de 3 (três) horas após
autorização pela CONTRATANTE.

4.3.2.9.2. Os serviços de emissão de SEGURO VIAGEM compreendem a cotação, emissão, alteração,
cancelamento e reembolso.

4.3.2.9.3. Será devido à CONTRATADA apenas o valor de repasse referente ao prêmio do SEGURO
VIAGEM quando este for emitido juntamente com o BILHETE DE PASSAGEM INTERNACIONAL não
podendo, neste caso, a CONTRATADA cobrar remuneração adicional pela prestação deste serviço.

4.3.3. Alteração de Bilhetes de Passagem – Voos Nacionais e Internacionais: a alteração de BILHETE DE
PASSAGEM deve ser precedida de nova cotação e reserva, visando subsidiar a decisão sobre a alteração ou
cancelamento seguido de nova emissão, o que for mais vantajoso para a CONTRATANTE.

4.3.3.1. As alterações de BILHETES DE PASSAGEM serão requeridas pela UNIDADE SOLICITANTE, pelo
SCDP, por e-mail ou telefone, discriminadas por trecho.

4.3.3.2. Caso a alteração possua mudança ou inclusão de destinos, a CONTRATADA receberá solicitação de
nova assessoria para indicação das opções que melhor atendam à demanda.

4.3.3.3. A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e poderá ensejar aplicação de multas e eventuais
diferenças tarifárias estabelecidas pela pela companhia aérea.

4.3.4. Imediatamente após a alteração que resulte em crédito, situação na qual o valor do BILHETE DE
PASSAGEM original é superior à soma da multa e da diferença tarifária, a CONTRATADA deverá requerer,
imediata e formalmente, o reembolso dos valores aos quais a CONTRATANTE tem direito, para que seja
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efetuada a glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e comprovante das companhias
aéreas, discriminadas por UNIDADE SOLICITANTE.

4.3.5. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a consequente glosa do valor a que tem
direito, no momento em que for viável e possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo
necessário para o término da conferência.

4.3.6. Cancelamento de Bilhetes de Passagem – Voos Domésticos e Voos Internacionais: este serviço
compreende o cancelamento originado pela extinção da demanda;

4.3.6.1. A informação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, pelo SCDP,
por e-mail ou telefone, com base nas informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido.

4.3.6.2. Após o recebimento da informação acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do
BILHETE DE PASSAGEM, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, objetivando a isenção da cobrança de
taxa de NO-SHOW, quando possível, de acordo com as regras da companhia aérea.

4.3.6.3. Todas as solicitações de cancelamento devem constar no relatório para controle dos BILHETES DE
PASSAGEM passíveis de reembolso, conforme subitens 4.3.7.3 e 4.3.7.4.

4.3.6.3.1. Cancelamento originado de demanda de alteração: ocorre em duas situações:

a) analisadas as cotações citadas nos subitens 4.3.1.2 e 4.3.2.2, a UNIDADE SOLICITANTE verifica que há
melhor relação custo x benefício com nova emissão, e não coma alteração do BILHETE DE. PASSAGEM;

b) inexistência de voos que permitam a alteração do BILHETE DE PASSAGEM já emitido.

4.3.6.4. Para as situações acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do BILHETE DE
PASSAGEM e iniciar o processo de nova emissão, a partir da etapa de assessoria, informando nova cotação do
voo pretendido, para escolha da melhor opção e posterior aprovação, cabendo nesse caso cobrança de
remuneração pela nova emissão.

4.3.6.5. A solicitação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, pelo SCDP,
por e-mail ou telefone, com base nas informações do BILHETE DE

PASSAGEM emitido.

4.3.7. Reembolso: imediatamente após o cancelamento, a CONTRATADA deverá requerer, junto à companhia
aérea, o reembolso dos créditos provenientes da passagem cancelada. Isso representa, no mínimo, o valor da
taxa de embarque.

4.3.7.1. A CONTRATADA deve adotar as medidas necessárias para a efetivação do reembolso tão logo lhe
seja solicitado o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM ou quando da ocorrência de NO-SHOW.

4.3.7.2. O reembolso do BILHETE DE PASSAGEM se dará por intermédio de glosa do valor em fatura,
mediante apresentação de nota crédito e detalhamento das regras aplicadas pela companhia aérea, discriminada
por UNIDADE SOLICITANTE.

4.3.7.3. A CONTRATADA deve gerar relatório mensal de todos os BILHETES DE PASSGEM cancelados,
alterados, não utilizados e/ou reembolsados. O relatório deve ser apresentado juntamente com os respectivos
comprovantes emitidos pelas companhias aéreas contendo no mínimo:

a) UNIDADE SOLICITANTE

b) dados do BILHETE DE PASSAGEM: nome do passageiro, origem/destino, data do voo;

c) valor pago;

d) valor da multa;

e) valor do crédito.
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4.3.7.4. Sempre que necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar emissão de relatório parcial,
contemplando os dados acima, caso em que a CONTRATADA deverá fornecer o documento em até 72 (setenta
e duas horas).

4.3.7.5. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a consequente glosa do valor a que tem
direito, no momento em que for viável e possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo
necessário para o término da conferência.

4.3.7.6. O reembolso obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação, inclusive
prazo de reembolso, taxa administrativa a e outras penalidades.

4.3.7.7. O prazo para reembolso não poderá ser superior a 30 (trinta) dias contados da data da solicitação.

4.3.8. Os servidores habilitados com o perfil requisitante acionarão a contratada através do e-mail empresarial
previamente informado pela contratada indicando o trecho, a data e o horário previsto para deslocamento do
usuário com prazo mínimo de 12 (doze) dias anteriores a data prevista para a viagem, exceto nos casos
excepcionais e urgentes, quando o acionamento deverá ser providenciado pela Autoridade Proponente no
mínimo 12 (doze) horas antes do referido deslocamento, via telefone e e-mail, previamente informados, para
providências imediatas da contratada.

4.3.9. Para casos excepcionais e urgentes a contratada deverá providenciar a reserva em até 08 (oito) horas
contados do recebimento da requisição.

4.3.10. Após a emissão das requisições de passagens numeradas em sequência e assinadas pela autoridade
competente, de acordo com as normas de utilização do SCDP ou outras aplicáveis à matéria caberá a
contratada o acompanhamento da mesma no sistema SCDP e a emissão do bilhete junto as companhias aéreas
em no máximo 08 (oito) horas a partir da aprovação da despesa no referido sistema.

4.4. A escolha da melhor tarifa deverá ser realizada considerando o horário e o período da participação do
servidor no evento, o tempo de traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa
produtiva, preferencialmente utilizando os seguintes parâmetros;

4.5. Para as viagens aéreas, a escolha do voo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração,
evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões;

4.5.1. Os horários de partida e de chegada do voo devem estar compreendidos no período entre 7hs e 21hs,
salvo a inexistência de voos que atendam a estes horários;

4.5.2. Em viagens nacionais, deve-se priorizar o horário de chegada do voo que anteceda em no mínimo 3hs o
início previsto dos trabalhos, evento ou missão; e

4.5.3. Em viagens internacionais, em que a soma dos trechos da origem até o destino ultrapasse 8hs, e que
sejam realizadas no período noturno, o embarque, prioritariamente, deverá ocorrer com um dia de
antecedência.

4.6. A escolha da tarifa deve privilegiar o menor preço, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe
econômica, observado o disposto neste artigo e no art. 27 do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973.

4.7. A UNIDADE SOLICITANTE deve efetuar a análise, escolha das opções e autorização para aquisição
levando em consideração as normas vigentes que orientam a emissão de BILHETE DE PASSAGEM,
atualmente contidas na IN SLTI n° 3/2015, orientando a CONTRATADA sobre seus termos e sobre eventuais
alterações.

4.8. Havendo necessidade de tratativas de assuntos pertinentes aos serviços contratados é livre o acesso dos
empregados da empresa às dependências do (órgão ou entidade).

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
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5.1.1. Dentre os trechos rodoviários mais usualmente utilizados se destacam deslocamentos entre os
Municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Presidente Médici, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura
e Vilhena;

5.1.1.2. Há previsão de deslocamentos para localidades não inseridas no eixo da BR 364;

5.1.1.3. Eventualmente a contratante poderá demandar bilhetes rodoviários interestaduais.

5.1.2. Dentre os trechos aéreos nacionais mais usualmente utilizados se destacam deslocamentos entre as
capitais brasileiras, em especial o trecho: Porto Velho X Brasília;

5.1.3. Dentre os trechos aéreos internacionais mais usualmente utilizados se destacam deslocamentos entre as
capitais da América do Sul;

5.1.4. Por motivo de limitações orçamentárias, no corrente exercício poderá ocorrer redução significativa dos
quantitativos e valores previstos neste termo de referência.

5.1.5. As proponentes deverão considerar em suas propostas a necessidade de manter um supervisor
responsável pelo gerenciamento dos serviços junto a contratante, com poderes de representante ou preposto
para tratar com a contratante, sobre assuntos relacionados à execução do contrato;

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

6.1.1. Durante a vigência do contrato será adotado o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observando
os parâmetros estabelecidos na IN SLTI/MPOG nº 05/2017, abaixo identificadoS:

Pontuação
por

Ocorrência
(1-3)

TABELA DE PONTUAÇÃO

Ocorrência
Nº de

Ocorrência
no Mês

0,5 Deixar de prestar atendimento ininterrupto em dias úteis das 8 h às
18 h. -

 

0,2
Não atendimento do telefone fornecido pela contratada para
solicitações de passagens. -

1

 

Não solucionar prontamente os eventuais problemas relacionados
com reservas de passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras
logísticas de embarques

-

 

0,3
Deixar de comunicar todas e quaisquer irregularidades observadas
em virtude da prestação de serviços -

 Deixar de emitir os bilhetes de passagem dentro do prozo máximo
estipulado.

-
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1

 

0,5
Deixar de reembolsar a contratante dentro do prazo máximo
estipulado. -

Total -

 

Exemplo de Indicador

 

Indicador

Nº 01: Prazo de atendimento de demandas.

Item Descrição

Finalidade Garantir um atendimento célere às demandas do órgão.

Meta a cumprir 8 h

Instrumento de medição Sistema informatizado de solicitação de serviços – Ordem de Serviço
(OS) eletrônica.

Forma de
acompanhamento Pelo sistema.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de cálculo Cada OS será verificada e valorada individualmente.

Início de vigência Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

X até 1 – 100% do valor da OS

 

De 1 a 1,5 – 90% do valor da OS
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De 1,5 a 2 – 80% do valor da OS

Sanções
20% das OS acima de 2 – multa de 5% do valor do contrato

30% das OS acima de 2 – multa de 10% do valor do contrato +
rescisão contratual

Observações  

* Modelo extraído da IN nº 05/2017/MPOG

6.1.2. A contratada fundamentará através de documento devidamente assinado pelo representante da empresa
expondo os motivos caso ocorra algum evento indicado na tabela de Instrumento de Resultado.

6.1.3. O Gestor do Contrato emitirá parecer quanto à aceitação ou não dos motivos dispostos pela Contratada.

6.1.4. A Administração dará ciência à empresa contratada da avaliação final do IMR no prazo de 5 dias úteis
do mês subsequente da realização dos serviços.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. A contratação objeto deste estudo atenderá todas as demandas de passagens terrestres, aéreas nacionais e
internacionais da Universidade Federal de Rondônia.

7.2. Os serviços pretendidos são considerados “comuns” nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei
10.520, de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.”

7.3. A duração inicial do contrato será de 12 meses e poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos
limitada a 60 (sessenta) meses de duração, mediante Termo Aditivo, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei
nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, considerando
que trata-se de prestação de serviços executados de forma contínua, nos termos da portaria
1045/2015/GR/UNIR.

7.4. A empresa contratada deverá prezar pela promoção do desenvolvimento nacional sustentável, adotar os
critérios e práticas de sustentabilidade, em especial os estabelecidos no art. 4º do decreto 7.746/2012, são
considerados critérios e práticas sustentáveis, entre outras:

7.4.1. Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

7.4.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

7.4.3. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

7.4.4. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

7.4.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

7.4.6. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

7.4.7. Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e utilização de
produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de
reflorestamento.
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7.4.8. Deverá ser observada, ainda, a IN SLTI/MPOG N° 1/2010 e atos normativos editados pelos órgãos de
proteção ao meio ambiente.

7.5. Não haverá transição contratual.

8. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. Participarão da gestão da contratação os seguintes atores, com suas respectivas responsabilidades:

8.1.1. Fiscal Técnico:

8.1.1.1. Responsável pelo recebimento provisório, pela elaboração de relatório circunstanciado, em
consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na
execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, os quais encaminhará ao gestor do
contrato para recebimento definitivo;

8.1.2. Gestor:

8.1.2.1. Responsável por efetuar o recebimento definitivo, realizar a análise dos relatórios e de toda a
documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as
respectivas correções;

8.1.2.2. Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base
nos relatórios e documentação apresentados; e

8.1.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A ou
instrumento substituto, se for o caso;

8.1.3. Solicitantes SCDP:

8.1.3.1. Servidores designados pela autoridade máxima das Unidades Gestoras de Recursos da UNIR,
responsáveis pelos encaminhamento das requisições de orçamento dos bilhetes de passagens à contratada via
Sistema SCDP, no âmbito de sua respectiva UGR, totalizando 22 servidores, e respectivos substitutos.

8.2. As comunicações entre UNIR e a contratada serão realizadas via sistema SCDP e e-mail, admitindo-se,
excepcionalmente, a comunicação via telefone.

8.3. A unidade de medida dos serviços contratados será o serviço, entendido como o valor cobrado pelo
agenciamento da viagem realizada, sendo que o pagamento pelos serviços prestados só será realizado após o
recebimento definitivo pelo gestor do contrato.

8.4. Serão repassados à Contratada os valores relativos à aquisição dos bilhetes de passagens, os quais não
integram a remuneração pelos serviços de agenciamento.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituição quando necessário:

9.1.1. Microcomputadores com acesso à Internet com ótima velocidade, integrado às empresas de transportes
rodoviário, aéreo nacional e internacional, apto a utilizar o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
(SCDP), adotado pelo contratante;

9.1.2. Demais equipamentos/mobiliários necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados,
para a obtenção das facilidades abaixo:

a) execução de reserva automatizada, “on-line” e emissão de seu comprovante;
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b) emissão de bilhetes automatizados, “on-line”;

c) consulta e informação de melhor rota ou percurso, “on-line”;

d) consulta à menor tarifa disponível, “on-line”;

e) impressão de consultas formuladas;

f) alteração/remarcação de bilhetes; e

g) combinação de tarifa;

h) outras atividades que sejam correlatas ao objeto da contratação.

10. DA VISTORIA

10.1. Não haverá exigência de vistoria prévia no presente certame licitatório.

11. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da ordem de serviço, na forma que segue:

11.1.1. Os servidores habilitados com o perfil requisitante acionarão a contratada, via SCDP, ou
excepcionalmente via e-mail, empresarial previamente informado pela contratada.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos:

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em
conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
disponibilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidades
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;
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13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

13.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão
para a execução do serviço;

13.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

13.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

13.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

13.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

13.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

13.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.15. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja
a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

16.2. O representante da Contratante deverá ter o conhecimento necessários para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.

16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência.
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16.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle,
que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da
IN nº 05/2017.

16.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo indicado no item 6 deste instrumento devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.

16.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

16.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou,
se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.

16.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.13. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.14. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

16.15. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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16.17.1. Solicitação das faturas emitidas pelas empresas de transportes rodoviário, aéreo nacional e
internacional a favor da contratada;

16.17.2. Confronto dos valores pagos pela contratada as empresas de transporte transportes rodoviário, aéreo
nacional e internacional com aqueles consignados no faturamento apresentado à contratante;

16.17.3. Aferição dos valores vigentes das tarifas à data da emissão das passagens mediante realização de
pesquisas nas empresas de transportes rodoviário, aéreo nacional e internacional, bem como solicitar e verificar
a pesquisa de preços das passagens feitas pela contratada, comparando-os com os praticados no mercado e
inserindo-as no SCDP;

16.17.4. Solicitar formalmente à contratada, no caso de não utilização de bilhete de passagem, em seu percurso
total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que a contratada
deverá emitir a correspondente Nota de Crédito que, por medida de simplificação processual, deve se dar
mediante glosa dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela contratada, devidamente
comprovada;

16.17.5. Verificar se houve responsabilidade da contratada quando da efetuação de glosa e eventuais multas
aplicadas pelas empresas de transportes rodoviário, aéreo nacional e internacional das passagens não utilizadas
deverão ser consideradas;

16.17.6. Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da totalidade dos
cancelamentos efetuados, adotar medidas visando possibilitar que o montante a ser glosado seja deduzido da
garantia apresentada na contratação, ou ser reembolsado ao órgão ou entidade, mediante recolhimento do valor
respectivo por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

16.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
nº 8.666, de 1993.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório
circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e
demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo. 

17.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

17.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

17.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato
irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

17.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor
do contrato.
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17.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

17.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota
Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.5. Cometer fraude fiscal;

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma
a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato;

18.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até
dois anos;
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18.2.4. Sanção Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;

18.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Para efeito de aplicação e multas, às infrações são atribuídos graus de acordo com as tabelas 1 e 2:

 
 

TABELA 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2 % ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4 % ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6 % ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal
ou consequências letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03
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4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por
dia; 02

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
por ocorrência; 02

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia; 01

7
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência;

03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato; 01

9 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação
de obrigações da CONTRATADA 01

 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

18.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

18.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. ANEXOS

ANEXO I – Estudos Preliminares
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Porto Velho, 05 de novembro de 2018.

 

Elaboração:

Gislaine de Souza dos santos

Joel Cerqueira da Silva

Equipe de Planejamento

Port. 144/2018/DCCL/PRAD/UNIR

 

Aprovação:

Fabrício Donizeti Ribeiro Silva

Pró-Reitor de Planejamento

Portaria nº 525/GR-25/07/2018

 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

 

ESTUDOS PRELIMINARES – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
TERRESTRES E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

 

Referência: Oficialização de demandas 08/2018/PRAD/UNIR

Assunto: Licitação para contratar os serviços de agenciamento de viagens terrestres e aéreas nacionais e
internacionais para atender as demandas da Universidade Federal de Rondônia.

Para iniciar os estudos preliminares e orientar o presente pedido de contratação, segue abaixo os normativos
aplicáveis à contratação:

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993

Lei 10.520, de 17 de julho de 2002

Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997

IN 05/MPDG, de 26 de maio de 2017

IN 04/MPDG, de 11 de julho de 2017

IN 03/MPOG, de 11 de fevereiro de 2015

Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014 art. 59

Medida Provisória 822, de 01 de março de 2018 (Vigência encerrada)

Lei 12.974, de 15 de maio de 2014

Lei 11.771, de 17 de setembro de 2008
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Decreto 5.992, de 19 de dezembro de 2006

Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011

 

Com o objetivo de realizar a licitação para contratação de serviços dede agenciamento de viagens terrestres e
aéreas nacionais e internacionais, elabora-se o presente termo de estudos preliminares para estabelecer os
critérios básicos da contratação, a qual será norteada pela legislação vigente citada no parágrafo anterior.

As aquisições de passagens aéreas para atender as demandas desta instituição eram realizadas mediante compra
direta das companhias aéreas credenciadas pelo termo de credenciamento 01/2014, efetuado pala Centra de
Compras, no qual foram credenciadas as empresas que fornecem passagens diretamente ao setor público
federal são Avianca, Azul, Gol, LATAM e MAP Linhas Aéreas.

A compra direta foi possibilitada pelo artigo 59 da Lei nº 13.043/2014 que dispensou a retenção dos tributos na
fonte sobre os pagamentos efetuados por órgãos públicos, na compra de passagens aéreas diretamente das
companhias aéreas. A dispensa vigorou até 31 de dezembro de 2017. Até a edição da MP em março deste ano,
os órgãos e entidades ficaram temporariamente autorizados a celebrar contratos com agências de viagens para
aquisição de bilhetes nacionais, entretanto em 29 de junho de 2018 a MP 822 teve sua vigência encerrada,
sendo assim os órgãos terão que voltar a celebrar contratos com agências de viagem.

Atualmente temos vigente o contrato 17/2017 originado do processo 23118.002005/2017-10, mas este não
atende toda a demanda de viagens, pois inicialmente o objetivo era atender apenas os voos regulares
internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas (credenciamento 01/2014).

Por sua vez, no tocante a aquisição de passagens terrestres a UNIR, a empresa contratada detentora do contrato
52/2015 optou por não concordar com a prorrogação da vigência do contrato, alegando que o valor da taxa de
serviços não estava cobrindo os custos contratuais, estando a UNIR desprovida do referido serviço.

Considerando que o procedimento licitatório transcorre por meio de um processo público acessível a todo
cidadão, entende-se que não há necessidade de classificá-lo de forma específica nos termos da Lei 12.527, de
18 de novembro de 2011, que trata sobre o acesso à informação.

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundação Universidade Federal de Rondônia em cumprimento a legislação vigente necessita deflagrar novo
procedimento licitatório, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de
Agenciamento de Viagens aéreas e terrestres, com vistas a obtenção da contratação mais vantajosa para a
Administração.

A Universidade, como órgão fomentador de ações voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão, possui em
andamentos diversos projetos devidamente institucionalizados que exigem de forma constante o deslocamento
de parte do seu corpo técnico e docente para as mais diversas localidades para fins de intercâmbio com outras
entidades públicas e privadas.

De igual modo, também as autoridades administrativas necessitam continuamente da utilização de tais
serviços, face a necessidade de constante interação da UNIR com outros órgãos e entidades, em especial,
aqueles sediados na Capital Federal;

No âmbito regional é válido registrar que possuir uma estrutura multicâmpus constitui rotina na IFES a
necessidade de deslocamentos entre as unidades administrativas, dos Câmpus do interior para o Câmpus-sede e
vice-versa, restando assim caracterizada a natureza contínua prevista no Decreto Presidencial n.º 2.271 de
1997, no âmbito da UNIR.

Como base no exposto é certo reconhecer que, a contratação deste serviço é típica de execução de forma
continuada conforme preceitua o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, pois caracteriza-se pela
impossibilidade de sua interrupção ou suspensão, sob pena de acarretar prejuízos ou danos insuperáveis às
ações de atribuição deste Órgão, especificamente no tocante a sua atividade-fim, situação reconhecida pela
UNIR por meio da Portaria nº 1.045/2015/GR/UNIR. Porto Velho, 24 de novembro de 2015.
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Com referência à contratação dos serviços de seguro de viagem para servidores em deslocamentos
internacionais decorre de obrigação instituída no § 2º do art. 5º da IN 03/MPOG, de 11 de fevereiro de 2015.

Outrossim faz necessário a contratação do serviço de transporte das bagagens a fim de atender servidores cujo
afastamento se der por mais de 2 (dois) pernoites fora da sede, conforme previsto no art. 1º da IN
04/MPDG/2017.

2. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU
ENTIDADE

A contratação pretendida encontra-se respaldada institucionalmente, conforme previsão no Plano de ação da
unidade gerenciadora do recurso.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação objeto deste estudo atenderá todas as demandas de passagens terrestres, aéreas nacionais e
internacionais da Universidade Federal de Rondônia.

Os serviços pretendidos são considerados “comuns” nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520,
de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.”

A duração inicial do contrato será de 12 meses e poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos
limitada a 60 (sessenta) meses de duração, mediante Termo Aditivo, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei
nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, considerando
que trata-se de prestação de serviços executados de forma contínua, nos termos da portaria
1045/2015/GR/UNIR.

A empresa contratada deverá prezar pela promoção do desenvolvimento nacional sustentável, adotar os
critérios e práticas de sustentabilidade, em especial os estabelecidos no art. 4º do decreto 7.746/2012, são
considerados critérios e práticas sustentáveis, entre outras:

I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e

VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal
sustentável ou de reflorestamento.

Deverá ser observada, ainda, a IN SLTI/MPOG N° 1/2010 e atos normativos editados pelos órgãos de proteção
ao meio ambiente.

As licitantes interessadas no certame deverão dispor de ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão Ministério do Turismo, nos termos do art. 21, 22 e 27. §3º. Inciso I, da LEI Nº 11.771,
DE 17 DE SETEMBRO DE 2008 e Art. 2º, inciso I, alínea (a), da PORTARIA DO MINISTÉRIO DE
ESTADO DO TURISMO - MTUR Nº 130 DE 26.07.2011 para exercício de atividade de Prestação de
Serviços Turismo – Agência de viagens.

Não haverá transição contratual.
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos dos serviços que serão contratados tem por estimativa a demanda apresentada no ano de 2017.
Cabendo ressaltar que houve um acréscimo no quantitativo de passagens aéreas internacionais considerando a
probabilidade de aumento da demanda haja vista a necessidade de estabelecer intercambio entre a UNIR e
outras instituições de ensino superior no exterior.

Destacamos ainda que no ano de 2018 a demandas de passagens aéreas nacionais foram atendidas por compra
direta mediante adesão ao credenciamento, edital 01/2014, realizado pela central de compras.

As quantidades referentes às alterações, cancelamentos e reembolso de passagem foram calculadas com base
nos quantitativos constantes no contrato 17/2017, os quais foram estimados pela Pró-Reitoria da
Administração.

A quantidade de serviços solicitados segue no quadro abaixo:

 

AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES

GRUPO I

Item Catser Especificação Qtde

01 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens terrestres 700

02 371-9 Repasse – Passagens terrestres 700

 

AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS

GRUPO II

Item Catser Especificação Qtde

03 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens aéreas
nacionais 500

04 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens aéreas
internacionais 30

05 371-9 Agenciamento de viagens – Alteração, cancelamento
de passagem e reembolso – voos nacionais e

115
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internacionais

06 371-9 Repasse – Passagens aéreas nacionais 500

07 371-9 Repasse – Passagens aéreas internacionais 30

08 2520-8 Repasse – Cargas aéreas – Bagagens despachadas 530

09 2502-0 Repasse – Seguro – viagens internacionais 30

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A
CONTRATAR

Em análise à contratação da Autarquia de ensino superior de Garanhuns - AESGA (PE 04/2018) verificou-se
que os critérios estabelecidos para a contratação foram a prestação dos serviços de agenciamento de transporte
aéreo nacional e internacional em um único item. Sendo que os preços foram estimados com base nas despesas
liquidadas no último ano pela AESGA. Após estudos concluímos, que a solução não atende a necessidade
desta IFES considerando que a natureza da despesa orçamentária são distintas, sendo 33903301 para o país e
33903302 para o exterior, fato que acarretará problemas na emissão de empenhos.

Em análise à contratação da Universidade Federal de Santa Maria (PE 149/2018 - Processo nº
23081.033413/2018-51) verificou-se que a objeto foi licitado em lote único, entendemos que o não
parcelamento do objeto fere o princípio da competitividade pois há de se considerar que existem empresas que
trabalham somente com o agenciamento terrestre, aéreo nacional ou somente aéreo internacional.

O contrato 17/2017, vigente para aquisição de passagens para voos nacionais não efetuados pelas companhias
aéreas credenciadas e para voos internacionais foi realizado por lote, contendo os seguintes itens: passagens
aéreas nacionais, aéreas internacionais e alteração, cancelamento e reembolso de passagens.

Considerando as características do objeto, considerando que o contrato 17/2017 foi vantajoso para a
administração, a contratação pretendida será realizada por grupos, sendo o grupo I para agenciamento de
viagens terrestres e o grupo II para agenciamento de viagens aéreas, o que possibilitará maior participação de
mercado e consequentemente o aumento da competitividade.

6. ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

A metodologia utilizada para obtenção do preço de referência para a contratação, será a média dos valores
obtidos na pesquisa de preços a qual será realizada mediante consulta dos preços praticados e disponíveis no
painel de preços, atendendo o inciso I do art. 2º da IN 05/2014.

Os valores estimados para repasse à agência, referentes às passagens e seguros, serão obtidos com base em
relatórios extraídos do SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens do Governo Federal.

Foram excluídos os preços de agenciamento, cujo valor da taxa de serviço está inferior a 24,85 (vinte e quatro
reais e oitenta e cinco centavos), pois em consulta à empresa sobre a manifestação de interesse na prorrogação
do contrato 52/2015, que teve por objeto a prestação de serviços de agenciamento de passagens terrestres, a
mesma respondeu não haver interesse na prorrogação alegando que o valor da taxa de serviços não estava
cobrindo os custos.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A prestação dos serviços pela contratada compreenderá os serviços de emissão, remarcação, cancelamento e
reembolso de passagens terrestres, aéreas nacionais e internacionais, bem como o direito de despachar
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bagagens e no caso das viagens internacionais também compreenderá seguro de viagem.

Para a execução dos serviços ora pretendido, a Contratada deverá disponibilizar todos os materiais e
equipamentos necessários, em especial: Equipamentos mobiliários, computador com acesso à Internet,
impressora, telefone, entre outros que sejam correlatos ao objeto da contratação.

As solicitações de serviços serão registradas no SCDP, pela UNIDADE SOLICITANTE e direcionadas à
CONTRATADA, que acessará, por meio de login e senha fornecidos pela contratante, perfil exclusivo para
visualizá-las e atendê-las.

Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:

Disponibilizar atendimento ininterrupto em dias úteis das 8 h às 18 h para atender prontamente as
solicitações via sistema, bem como via e-mail, informado previamente, para tratar sobre assuntos
inerentes aos serviços contratados;

Ter disponibilidade de atendimento em casos excepcionais e urgentes, em qualquer dia e horário
mediante disponibilização, à contratante, de telefones fixos e celulares de plantão;

Ter condições de solucionar prontamente os eventuais problemas relacionados com reservas de
passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarques;

Empregar funcionários devidamente capacitados para desempenhar os serviços contratados;

Comunicar todas e quaisquer irregularidades observadas em virtude da prestação de serviços, à
contratante com os devidos esclarecimentos necessários.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando o objeto da licitação, após estudos das contratações já realizadas pela unir e por outros órgãos,
concluímos que deverá ser parcelado parcialmente por grupo, atendendo o dispositivo legal do § 1º do art. 23
da Lei nº 8.666/93: Os serviços contratados pela Administração serão divididos em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.

O serviço de agenciamento de viagens, objeto deste estudo, será parcelado em 02 (dois) grupos, sendo
respectivamente o fornecimento de: Passagens terrestres nacionais e passagens aéreas nacionais e
internacionais. O parcelamento por grupos justifica-se pela ampliação da competitividade já que os serviços de
transporte terrestre e aéreo nacional e internacional são prestados por empresas distintas.

Cabe salientar que embora, em tese o grupo dois seja passível de divisão entre passagens aéreas nacionais e
internacionais, tal medida poderia resultar em prejuízos para a Administração já que a pequena demanda pelos
serviços de agenciamento de viagens internacionais acarretaria o de fracasso do hipotético grupo ou ainda na
celebração de um contrato de valor ínfimo que somente aumentaria as despesas administrativas desta Ifes para
gerenciá-lo. Além disso é notório que agências de viagens que intermediam a compra de bilhetes nacionais via
de regra também exploram o segmento de bilhetes internacionais não havendo que se falar em restringir a
competitividade do certame licitatório.

Outrossim diante da natureza da contratação ora pretendida, a saber: agenciamento de passagens, é notório a
inviabilidade de maior parcelamento do objeto da licitação uma vez que a lei 12.974/2014 considera privativo
das agências de viagens a intermediação remunerada na comercialização de passagens estando o repasse
referente a aquisição dos bilhetes intimamente ligado ao serviço de agenciamento, não sendo possível nesta
modalidade de contratação a celebração de contratos direto com as múltiplas companhias de transportes aéreo e
terrestres.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE
E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU
FINANCEIROS DISPONÍVEIS.
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Os serviços ora pretendidos são imprescindíveis para o funcionamento da instituição, considerando a
necessidade de deslocamento entre as unidades, haja vista a universidade possui estrutura multicâmpus, sendo
a Reitoria e 1 (um) câmpus na capital e 7 (sete) campi em cidades no interior do estado, a saber: Guajará-
Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Cabe ressaltar que a
UNIR possui diversos projetos de pesquisa e extensão, devidamente institucionalizados, que exigem
constantemente o deslocamento de parte do seu corpo técnico e docente para as mais diversas localidades.

Como resultados pretendidos podemos apontar a possibilidade de aquisição de passagens, conforme as
necessidades já expostas, vez que devido ao encerramento da vigência da MP 822 tornou-se impossível a
compra direta.

A não interrupção das reuniões promovidas pelos conselhos, haja vista essas contam com a participação de
servidores de todos os Campi.

A possibilidade de os servidores participarem de cursos de aperfeiçoamento agregando valor ao recursos
humanos desta instituição.

Outrossim, registra-se que o pregão eletrônico possibilitará a disputa pela menor taxa oferecida pelo mercado,
resultando em economicidade e aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis.

10. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

A contratação dos referidos serviços não requer adequação de ambiente do órgão, haja vista a contratada
prestará os serviços via web, pois a contratante enviará as demandas via SCDP, de uso obrigatório por todos os
órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, previsto no Decreto 5.992/06.

Deverá ser providenciado treinamento aos servidores designados para a gestão contratual dos serviços de
agenciamento, bem como para os servidores designados, pelas Unidades Gerenciadora de recursos, para
utilização, enquanto requisitante, do SCDP.

A UNIR deverá realizar o cadastramento da empresa vencedora do certame licitatório no SCDP.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O processo 23118.002005/2017-10 originou o contrato 17/2017 que tem como objeto a contratação de serviços
de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias
aéreas credenciadas (credenciamento 01/2014), destinados aos órgãos e entidades de Administração Pública
Federal. Porém considerando que a maior quantidades de viagens era suprida pela compra direta, este não
dispõe de saldo suficiente pra atender toda demanda.

O processo 23118.001995/2015-07 originou o contrato 52/2015, que tem como objeto a contratação de
serviços de agenciamento de viagens terrestres, o qual não foi renovado devido a empresa alegar que os valores
pagos referentes a taxas de serviços não estavam cobrindo os custos.

12. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade da Administração, fundamentada no item I, os estudos realizados, bem como os
aspetos legais apresentados, declaramos a viabilidade da referida contratação.

 

Gislaine de Souza dos Santos

Membro da Eq. de Planej.da Contr.

Portaria n.º 144/2018/DCCL/PRAD/UNIR

 

Joel da Silva Cerqueira
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Membro da Eq. de Planej.da Contr.

Portaria n.º 144/2018/DCCL/PRAD/UNIR

 

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 

PROCESSO Nº: 999119600.00000042018-71

Modalidade: Pregão Eletrônico – nº. 039/2018

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR GRUPO

Data: ___/____/_____

Horário: _____ horas e _____ minutos (BRASÍLIA)

Sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Banco:_____________ Agência _____________ Conta Corrente________________

 

A empresa ______________________________,inscrita no CNPJ (MF) nº__________________, Inscrição
Estadual nº____________________, sediada na (endereço
completo)____________________________________, telefone(DDD)_________, após examinar todas as
cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência apresenta sua proposta nos termos consignados no
mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente. Informamos que estão
inclusos nos preços ofertados todos os tributos, frete, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa
inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente
cotados.

 

GRUPO I

AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES

Item Catser Descrição Quant. Unitário (R$) Total (R$)

01 371-9
Agenciamento de Viagens – Passagens

Terrestres Nacionais
700   

02 371-9 Repasse – Passagens terrestres 700 112,56 78.792,00

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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TOTAL GRUPO I  

 

GRUPO II

AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS

Item Catser Descrição Quant. Unitário
(R$) Total (R$)

03 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens aéreas
nacionais 500   

04 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens aéreas
internacionais 30   

05 371-9
Agenciamento de viagens – Alteração,
cancelamento de passagem e reembolso – Voos
nacionais e internacionais

115   

06 371-9 Repasse – Passagens aéreas nacionais 500 805,70 402.850,00

07 371-9 Repasse – Passagens aéreas internacionais 30 2.135,06 64.051,80

08 2520-8 Repasse – Cargas aéreas – Bagagens despachadas 530 56,33 29.854,90

09 2502-0 Repasse – Seguro – viagens internacionais 30 250,15 75.04,50

TOTAL GRUPO II  

VALOR TOTAL  

 

* OBS.: As informações preenchidas pela empresa no quadro acima devem ser fidedignas e idênticas
à proposta informada no “sistema de compras” no site www.comprasgovernamentais.gov.br, como
estabelecido no item 10.2.1. do Edital, caso haja divergência, será considerado para efeito de aceitação da
proposta a informação de menor valor.

Porto Velho-RO, …. de …..... 2019.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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_______________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

 

ANEXO III

 

MODELO DE PROCURAÇÃO

 

 

 

(Nome da Empresa)...................................., CNPJ nº......................., Estabelecida à .....................................
(endereço completo).............., pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu procurador o Sr.
(Nome completo do constituído), brasileiro, solteiro, profissão.............................., portador da RG
nº...........SSP…... e do CPF nº..........................residente e domiciliado na cidade….……., estado……., na Rua
........................... nº .................... bairro ..................., a quem confere amplos poderes para formulação de
propostas e prática de todos os demais relacionados com o Pregão nº. 039/2018 – UNIR, estando o mandatário
autorizado a propor lances eletrônicos.

 

 

Porto Velho-RO, …. de …........ de 2019.

 

 

 

 

_______________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../.…..,QUE FAZEM ENTRE SI A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA E A
EMPRESA .............................................................

 

A Universidade Federal de Rondônia, com sede na Av. Presidente Dutra, n.º 2965, Bairro: Centro, na cidade de
Porto Velho, Rondônia, inscrita no CNPJ sob o nº 04.418.943/0001-90, neste ato representada pelo Magnífico
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Reitor (nome), nomeado pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de
............... de ..........., inscrito no CPF nº ...................., portador da Carteira de Identidade nº
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa ............................................................. inscrita no CNPJ/MF sob o N.º........................,
sediada .............................................................Bairro: .......................cidade de........................,...............,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta
no Processo nº 999119600.00000042018-71 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e das Instruções
Normativas SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Pregão Eletrônico nº 39/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços Serviço de Agenciamento
de Passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais, que serão prestados nas condições estabelecidas
no Termo de Referência, anexo I do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo acima, e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. O objeto da contratação:

 

GRUPO I

AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES

Item Catser Descrição Quant. Unitário (R$) Total (R$)

01 371-9
Agenciamento de Viagens – Passagens

Terrestres Nacionais
700   

02 371-9 Repasse – Passagens terrestres 700 112,56 78.792,00

TOTAL GRUPO I  

 

GRUPO II

AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS

Item Catser Descrição Quant. Unitário
(R$)

Total (R$)
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03 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens aéreas
nacionais 500   

04 371-9 Agenciamento de viagens – Passagens aéreas
internacionais 30   

05 371-9
Agenciamento de viagens – Alteração,
cancelamento de passagem e reembolso – Voos
nacionais e internacionais

115   

06 371-9 Repasse – Passagens aéreas nacionais 500 805,70 402.850,00

07 371-9 Repasse – Passagens aéreas internacionais 30 2.135,06 64.051,80

08 2520-8 Repasse – Cargas aéreas – Bagagens despachadas 530 56,33 29.854,90

09 2502-0 Repasse – Seguro – viagens internacionais 30 250,15 75.04,50

TOTAL GRUPO II  

VALOR TOTAL  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./..........) podendo ser prorrogado por interesse das partes até
o limite de 60 (sessenta) meses desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços
tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização
do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
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2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (..…).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive mão de obra, materiais, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 154055/15254

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 108628

Elemento de Despesa: 339039/339033

PI: F20RKG01CIN

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no
Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, prestará
garantia no valor de R$ ............... (.......................), na modalidade de ……………………..., correspondente a
5% (cinco por cento) de seu valor total, com vigência de ____/____/_____ a ___/_____/_______,
correspondente a 03 (três) meses posteriores ao término da vigência do contrato, observadas as condições
previstas no Edital, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n.º 5/2017.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo I do
Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo I
do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial
da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
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16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção
Judiciária de Porto Velho – Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

 

Porto Velho, ....... de ........................ de 2018.

 

______________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

 

________________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

 

 

 

ANEXO V

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Nº OS: Unidade requisitante:

Data de emissão: / / Serviço: Contrato nº:

Contrato nº: / Processo nº:

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão social: CNPJ:

Endereço:
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Telefone: Fax: E-mail

DEFINIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

N.º Serviço Metodologia* Quantidade de passagens Valor Unitário R$ Valor Global R$

      

      

Total

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

  

  

DEMAIS DETALHAMENTOS

 

 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Nº do item Quantidade Endereço Data a ser executado

    

RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de serviço serão originários da classificação
funcional programática abaixo especificada:
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Unidade Orçamentária:  

Função Programática:  

Projeto de Atividade:  

Elemento de Despesa:  

Fonte de Recurso:  

Saldo Orçamentário:  

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Local, data

 

 

Responsável pela solicitação
do serviço

Local, data

 

 

Responsável pela avaliação do serviço

 

*Fazer referência a metodologia de que trata o subitem d.4 do item 2.5 do Anexo V da Instrução Normativa n.º
05/2017/SEGES/MPDG.

Referência: Processo nº 999119600.000004/2018-71 SEI nº 0051258


