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Edital de Licitação – Pregão nº 01/2022 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 

Tipo: MENOR PREÇO  

Processo Administrativo nº 036/2022 

Código UASG: 929138 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO (CAU/ES), autarquia federal de 

fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, criado pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro 

de 2010, inscrito no CNPJ sob o nº 14.926.751/0001- 48, com sede na Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira 

- Vitória/ES, CEP nº 29.050-690 telefones (27) 3025-4194 / (27) 9 9261-0189, por intermédio do Pregoeiro e 

dos membros da Equipe de Apoio de Licitação, designados pela Portaria CAU/ES nº 159/2022, de 12 de julho 

de 2022, comunica que, de acordo com o que dispõe a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024 de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 

8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como, as exigências estabelecidas neste Edital, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que será realizada, licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO. 

Data da abertura da sessão: 19/10/2022 

Horário: 10h (horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br  

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site https://transparencia.caues.gov.br/editais-e-

resultados/ 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022 tem por objeto contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, compreendendo 

os serviços de consulta, reserva, emissão, alteração, remarcação e cancelamento de passagens aéreas 

nacionais e internacionais com a finalidade de atender exclusivamente as necessidades de 

deslocamento de conselheiros, funcionários, convidados, entre outros, desde que a serviço do CAU/ES,  

com o fornecimento de bilhete ao interessado através de 01 (um) posto de atendimento, instalado na 

sede da empresa participante ou da remessa de PTA – Prepaid Ticket Advice e/ou e-ticket de acordo 

com as disposições contidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital; 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no ComprasNet e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão as descritas no Edital e seus anexos. 

 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1. Os recursos destinados à contratação dos serviços de que trata o objeto serão oriundos da dotação 

orçamentária constante no orçamento do CAU/ES, exercício 2022 nas contas 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - 

https://www.gov.br/compras/pt-br
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Conselheiros e Convidados (Passagens) e 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens). No 

exercício seguinte, na conta correspondente. 

2.2. O valor total estimado para a contratação é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sendo previstas a 

utilização de aproximadamente 82 (oitenta e duas) passagens aéreas nacionais e 02 (duas) passagens 

aéreas internacionais, na classe ou categoria a ser determinada pelo CONTRATANTE (primeira 

classe/executiva/econômica/promocional). 

2.3. O PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO é de R$ 10,77 (dez reais e setenta e sete centavos) por consulta, 

reserva, emissão, alteração, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais, conforme previsto no Termo de Referência item 7, Anexo I deste Edital. 

 

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 deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 

à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

3.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1. Nos termos dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, poderão 

participar, exclusivamente, desta licitação Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), 

conforme redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. 

4.2. 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, 

4.3. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.4. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, 

seus Anexos e leis aplicáveis; 

4.5. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, sendo que o CAU/ES não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

4.6. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,  na forma da legislação 

vigente. 

https://www.gov.br/compras/pt-br
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b) Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s); 

c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;   

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

e) Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação. 

f) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando  nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário; 

h) Sociedades cooperativas. 

4.7. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte as empresas que se enquadrem em quaisquer das 

exclusões relacionadas no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.8. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual 

haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.9. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.9.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

a) Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

b) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, 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, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.9.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus  anexos; 

4.9.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.9.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

4.9.5. 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; 

4.9.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

4.9.7. 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; 

4.9.8. 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. 

4.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC 

nº 123, de 2006. 

5.5. 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. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1. Quantidade ofertada 

a) Para fins deste certame o licitante deverá considerar a quantidade de 01 (uma) emissão, 

marcação, remarcação ou reemissão de passagem aérea nacional e internacional de modo 

que os valores unitário e global do item sejam iguais. 

6.1.2. Valor Unitário do item 

a) O valor unitário NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AO PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO conforme 

item 2.3 deste Edital. 

b) O intervalo mínimo entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo). 

6.1.3. Valor global do item; 

6.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência. 

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

6.3. 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, apurados mediante o preenchimento da Planilha de Custos, conforme anexo 

deste Edital; 

6.3.1. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dois quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos. 
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6.3.2. 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 n. 8.666/93 e 

nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017. 

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 

seguir: 

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

execução contratual; 

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 

planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para 

fins de total ressarcimento do débito. 

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a 

qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 

anterior. 

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos. 

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua apresentação. 

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2. 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 exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,  com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. 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. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo MENOR VALOR UNITÁRIO. 

7.5.2. Serão aceitos lances de valor “zero”. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

7.8. 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 R$ 1,00 (um 

real). 

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da sessão pública. 

7.11.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-

á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16. 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. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

7.18. O critério de julgamento adotado será o MENOR VALOR UNITÁRIO, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez 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 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. 
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7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A mais bem 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. 

7.23. 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. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, ao objeto executado: 

a) Por empresas brasileiras; 

b) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

c) 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. 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados. 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

licitantes. O prazo para resposta será de 5 minutos,  em caso de ausência desta, entende-

se que o licitante não possui o interesse em negociar. 

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.27.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 

9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de 

Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme 

anexo deste Edital. 
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8.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços 

não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem 

exigências legais. 

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In 

SEGES/MP n. 5/2017, que: 

8.4.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste  edital; 

8.4.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.4.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de  Referência; 

8.4.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n.  1455/2018- TCU- 

Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido  ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível; 

8.4.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta 

de preços ou menor lance que: 

a) For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

b) Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 

provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

8.5. 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 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, 

de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.   

8.6. 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. 

8.7. A Administração deverá fixar tempo mínimo razoável para eventual apresentação do documento 

solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da licitação. 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. 

8.7.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

8.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de não aceitação 

da proposta. 

8.8.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.8.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de 

custo readequadas com o valor final ofertado. 
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8.9. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.10. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e 

Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e quanto aos 

salários das categorias envolvidas na contratação; 

8.11.  Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ́ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 

majoração do preço. 

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

8.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

8.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.13.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para sua continuidade. 

8.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

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. 

8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. 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:   

a) SICAF;   

b)  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) ;   

c) 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).   

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - 

TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:); 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 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. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0
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9.1.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O Interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 

de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade 

técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8. A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá: 

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 



 

Página 11 de 45 
 

b) 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; 

c) 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; 

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

e) 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; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento 

no País; 

g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

9.9. A documentação relativa às Regularidades Fiscal e Trabalhista consistirá: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita 

Federal; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do domicílio do Licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor ou outra equivalente, na forma de lei; 

d) Prova de regularidade perante a fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos em Geral, do domicílio ou sede do proponente; 

e) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de débitos trabalhistas, expedido no site da Justiça do Trabalho 

da cidade onde possui seda a empresa licitante. 

9.10. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá: 

a) Prova de negativa de falência ou recuperação judicial, através de Certidão Negativa de Falência 

ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor do Tribunal de Justiça da sede da pessoa 

jurídica, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, anteriores a data limite para 

apresentação dos documentos para o credenciamento, quando não houver prazo de validade 

expresso no documento; 

b) As licitantes deverão apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação 

financeira da licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

b.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade. 



 

Página 12 de 45 
 

b.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

c) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade;  

d) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura 

ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 

encerramento; 

e) A comprovação da boa situação financeira das licitantes devera obrigatoriamente ser feita e 

apresentada por intermédio de documento que demonstre o cálculo dos índices contábeis 

maiores ou iguais a 01 (um) para Liquidez Geral, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) a 

serem extraídos das demonstrações contábeis citadas no item 9.10. ” b”, resultantes da aplicação 

das seguintes fórmulas: 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG): 

 

𝐼𝐿𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

 

 ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG): 

 

𝐼𝑆𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): 
 

𝐼𝐿𝐶 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

9.11. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá: 

a) Comprovante do registro da Licitante no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos - 

CADASTUR ou na Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR na forma do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 29/1966, alterado pela Lei nº 7.262/1984 e observado o disposto no art. 22 da Lei nº 

11.771/2008, regulamentado pelo art. 18 do Decreto nº 7.381/2010 (documento a ser apresentado 

apenas pelas agências de turismo). Em se tratando de agência de turismo consolidada, deverá ser 

apresentado junto à documentação, o comprovante de registro, também, da consolidadora.   

b) Pelo menos um atestado de capacidade técnica/operacional, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove ter, a licitante, prestado ou estar prestando, de forma 

satisfatória, os serviços de remessa, emissão, marcação, remarcação, endosso e entrega de 

bilhetes ou ordens de passagens aéreas.  

c) Declaração de, pelo menos, uma das seguintes companhias brasileiras de transporte aéreo: GOL, 

LATAM, AZUL, comprovando que a Licitante é possuidora de crédito perante as referidas 

empresas e está autorizada a emitir bilhetes de passagens aéreas dessas companhias durante a 

vigência do contrato e que se encontra em situação regular perante as respectivas companhias  

d) Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 

empresa licitante. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de 
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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. 

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 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. 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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 Edital. 

10.1.3. 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. 

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

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 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. 

11.3. 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 REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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. 

12.1.2. 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, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances. 

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. 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. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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15. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Contrato. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 07 dias úteis a partir da data de sua convocação, para assinar o 

Termo de Contrato. O prazo para ciência da convocação será de 05 dias úteis. Os prazos desse item 

devem ser observados pelo adjudicatário sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) disponibilização de acesso 

ao sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja 

assinado e devolvido 07 dias úteis, a contar da data de seu recebimento ou da 

disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico. 

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.2.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 

15.2.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 

termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

a) Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 

ônus, antes da contratação. 

b) 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 úteis, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.2.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato. 

15.2.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 

e, feita a negociação, assinar o contrato. 

 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

a este Edital. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
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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. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

19.1.3. Apresentar documentação falsa; 

19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.6. Não mantiver a proposta; 

19.1.7. Cometer fraude fiscal; 

19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente. 

19.3. 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. 

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

19.4.2. Multa de 10% (dez) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; 

19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

de até cinco anos; 

a) A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste 

Edital. 

19.4.5. 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; 

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

19.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

19.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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19.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

19.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 

19.10. 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. 

19.11. 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. 

19.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

comissao.licitacao@caues.gov.br ou por petição dirigida à Comissão Permanente de Licitação ou 

protocolada no endereço Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira - Vitória/ES, CEP nº 

29.050-690. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação 

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 comissao.licitacao@caues.gov.br  

20.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do Edital e dos anexos. 

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

20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e dever ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a Administração. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

21.2. 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.   

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

mailto:comissao.licitacao@caues.gov.br
mailto:comissao.licitacao@caues.gov.br
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21.4. 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. 

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

21.6. 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. 

21.7. 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. 

21.8. 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. 

21.9. 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. 

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico comissao.licitacao@caues.gov.br, 

e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira 

- Vitória/ES, CEP nº 29.050-690, mediante agendamento nos dias úteis, no horário das 09h horas 

às 12h e das 13h às 17h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

21.12.1. ANEXO I – Termo de Referência 

21.12.2. ANEXO II – Minuta de Contrato 

21.12.3. ANEXO III – Relatório de Formação de Preços 

21.12.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta 

Vitória, 07 de outubro de 2022. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO 001/2022 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de consulta, 

reserva, emissão, alteração, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais com a finalidade de atender exclusivamente as necessidades de deslocamento dos 

conselheiros, funcionários, convidados, entre outros, desde que a serviço do Conselho De 

Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo- CAU/ES.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando que o Conselho De Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo - CAU/ES é uma 

Autarquia Federal que regulamenta o exercício profissional, e tem como função orientar, disciplinar 

e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos 

princípios de ética e disciplina da classe em todo Estado do Espírito Santo e pelo aperfeiçoamento 

do exercício da arquitetura e urbanismo, visando o desenvolvimento regional e urbano sustentável 

e a preservação do patrimônio histórico cultural e artístico, paisagístico, edificado e ambiental; 

2.2. Considerando a necessidade de deslocamentos dos conselheiros, funcionários, servidores, 

convidados, entre outros, a serviço do CAU/ES, os quais rotineiramente necessitam locomover-se 

para outras cidades, demais unidades da federação e exterior, faz-se necessária a contratação de 

empresa especializada na prestação dos serviços, objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, que 

disponha de condições para pronto atendimento; 

2.3. As informações contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA têm por fim o oferecimento de subsídios à 

realização do processo licitatório, à consequente contratação de empresa especializada e a 

adequada execução dos serviços contratados. 

 

3. ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATÓRIA 

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei 

nº 10520/02, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente 

encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. 

3.2. A contratação se dará por meio de Pregão, tipo MENOR PREÇO – “MENOR VALOR DE 

AGENCIAMENTO POR BILHETE EMITIDO. ” 

4. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. Os serviços devem incluir além do fornecimento de e-tickets e/ou bilhetes de passagens, consultas, 

reservas, marcação, remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento e 

endosso de passagens similares, de todas as empresas aéreas que operam no Brasil e no exterior. 

O atendimento também será realizado remoto por e-mail e/ou telefone; 

4.2. Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, nos 

casos em que isto representa toda a contratação; 

4.3. Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de existirem 

conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 

4.4. Os bilhetes de passagens ou códigos de PTA’S (compra de bilhete para retirada no aeroporto) 

deverão ser entregues na Gerência Administrativa e Financeira do CAU/ES, com sede na Rua Hélio 

Marconi – 58 – Bento Ferreira – Vitória/ES – CEP: 29.050-690 ou enviá-los por e-mail no endereço 
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a ser fornecido por esta gerência, com posterior confirmação de recebimento ou ainda por aplicativo 

de mensagens eletrônicas, desde que solicitado pelo contratante. 

4.5. O prazo para a prestação dos serviços objeto deste instrumento, assim como a emissão e entrega 

dos bilhetes das passagens aéreas no endereço informado no item anterior, via e- mail ou ainda 

por aplicativo de mensagens eletrônicas será de até duas horas para trechos nacionais e de até 

quatro horas para trechos internacionais, contados a partir da autorização de emissão da passagem 

aérea, salvo casos de urgência; 

4.6. Assessoramento para a definição do melhor roteiro, horário, frequência dos voos, conexões, 

tarifas promocionais à época da emissão dos bilhetes, melhor plano de viagem e desembaraço de 

bagagens; 

4.7. Marcação, reservas, reiteração, desdobramento e substituição dos bilhetes aéreos; 

4.8.  Emissão de passagens por meio de Prepaid Ticket Advice(PTA) ou de outro sistema substituto; 

4.9. Efetuar consultas, reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pela 

CONTRATANTE, que deverá ocorrer no prazo máximo de três horas, contados a partir da 

solicitação. São consideradas situações de urgência as que ocorrerem fora do horário de 

expediente, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo disponibilizar o bilhete em tempo 

hábil para o embarque do passageiro; 

4.10. Entrega de bilhetes de passagens fora do horário de expediente, em local indicado, ou colocados 

à disposição dos conselheiros, assessores e colaboradores, entre outros, do contratante, 

conforme o caso, seja por meio de localizador ou outro formato compatível, nas lojas das 

companhias aéreas ou agências de turismo conveniadas, que estiver mais próximo do usuário ou 

através de celular, endereços eletrônicos ou outro formato eletrônico indicado pelo contratante, 

sem nenhum custo adicional; 

4.11. Os bilhetes devem ser emitidos, separadamente (ida e volta) e enviados ao CONTRATANTE em 

arquivos formato PDF, contendo informações acerca do número do bilhete, código de 

transmissão, Companhia Aérea, trechos, informações para identificação do passageiro, valor dos 

trechos e taxas de embarque; 

4.12. Emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme solicitação da 

contratante, pelas tarifas normais ou reduzidas, quando oferecidas pelas empresas aéreas, e 

especiais, quando se tratar de grupos de passageiros; 

4.13. Substituir passagens (remarcação) quando ocorrerem mudanças de itinerário de viagem ou de 
desdobramento de percurso, mediante solicitação do CONTRATANTE; 

4.14. Quando houver aumento de custo - emitir ordem de débito pelo valor complementar, desde que 

autorizado pelo contratante; 

4.15. Quando houver diminuição de custo, emitir nota de crédito a favor do CONTRATANTE, a ser 

utilizada como abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da notificação; 

4.16. Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, frequência de partida e 

chegada das aeronaves, como também das tarifas promocionais à época da emissão das 

passagens aéreas nacionais e internacionais; 

4.17. Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas concedidos pelas 

companhias aéreas;  

4.18. Fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, a comprovação dos valores vigentes das tarifas 

à data da emissão das passagens por companhia aérea; 

4.19.  Fornecer passagens de toda e qualquer companhia aérea nacional, solicitada pela contratante, 

para quaisquer destinos servidos por linhas regulares, observando-se os prazos máximos de até 
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24 (vinte e quatro) horas para as reservas normais após a solicitação e de 04 (quatro) horas para 

as reservas de urgência, incluindo sábados, domingos e feriados; 

4.20. Reembolsar ao CONTRATANTE as passagens aéreas não utilizadas pelo favorecido, mesmo após a 

extinção ou rescisão do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do pedido de solicitação 

de cancelamento, pelo preço equivalente ao valor impresso no bilhete não utilizado, descontando 

a multa imposta pela Companhia Aérea pelo reembolso e/ou no-show, quando for o caso, e 

apresentando ao CONTRATANTE documento da Companhia Aérea que comprove as taxas e ou 

multas cobradas pela não utilização do bilhete. Os valores não reembolsados no prazo estipulado, 

serão glosados em fatura a ser liquidada; 

4.21. Efetuar pontualmente o pagamento às empresas aéreas, independentemente da vigência do 

contrato ou do pagamento das faturas pela contratante, não cabendo ao contratante qualquer 

responsabilidade solidária ou subsidiárias por débitos com terceiros; 

4.22. Manter a previsão e compromisso de utilização de tarifas promocionais para os serviços 

prestados, sempre que colocados à disposição pelas companhias ou tarifas especiais quando se 

tratar de grupos de passageiros; 

4.23. Informar ao contratante as regras tarifárias vigentes nas empresas aéreas que operam viagens 

regulares no território nacional, bem como suas alterações; 

4.24. Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo 

praticadas pelas empresas aéreas, devendo sempre que possível optar pela de menor valor; 

4.25. Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários 

requisitados, bem como adotar outras medidas necessárias à confirmação das reservas 

solicitadas; 

4.26. Apresentar ao contratante relatório informatizado com os preços praticados pelas companhias 

aéreas pesquisadas, logo depois de efetuada a reserva e emitido o bilhete;  

4.27. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos não 

utilizados, independentemente de justificativa por parte do contratante; 

4.28.  Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou 

de desdobramento de percurso, mediante solicitação do contratante, sendo que, nos casos em 

que houver aumento de custo, com requisição de valor complementar e, se houver diminuição 

de custo, com emissão de ordem de crédito a favor do contratante, a ser utilizado como 

abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

recebimento do comunicado. 

4.29. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução 

dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução; 

4.30. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões 

justificadoras que serão objeto de apreciação pelo CONTRATANTE 

 

5. REMUNERAÇÃO A SER PAGA À AGÊNCIA DE VIAGENS 

5.1. 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 cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, conforme determina a 

IN/MPOG nº 07, de 24 de agosto de 2012; 

5.2. O CONTRATANTE pagará, ainda, à CONTRATADA o valor da passagem aérea (sem incidência da Taxa 

de Remuneração da Agência de Viagem - RAV/DU) acrescido da taxa de embarque emitidas no 

período faturado; 

5.3. Nos casos de remarcação dos bilhetes aéreos em que houver divergência entre os valores 

encontrados, cabe ao CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o valor desta diferença; 
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5.4. No valor do serviço de agenciamento deverá estar incluído todos os custos e despesas, tais como 

custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições 

parafiscais, transporte, seguro, insumos etc), além de quaisquer outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA; 

5.5. A contratada deverá emitir documentos de cobranças distintos, um contendo o valor dos Serviços 

de Agenciamento de Viagens e outro com o valor das passagens aéreas (sem incidência da Taxa de 

Remuneração da Agência de Viagem - RAV/DU) acrescido da taxa de embarque. 

 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

6.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, leia-se MENOR VALOR DE 

AGENCIAMENTO POR BILHETE EMITIDO; 

6.2. O objeto da licitação será adjudicado à Licitante que, na ordem de classificação, oferecer o MENOR 

PREÇO (Menor Taxa Fixa de Agenciamento de Viagens), desde que atendidas as especificações 

constantes no Termo de Referência; 

6.3. Admitir-se-á valor de administração negativo; 

6.4. No caso de igualdade de condições entre duas ou mais propostas observar-se-á o previsto no § 2º do 

art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 e ulteriores alterações. Persistindo o empate ou não sendo 

possível a utilização daqueles critérios previstos na lei, a classificação se fará por sorteio em ato 

público. 

 

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

7.1. O CONTRATANTE possui a estimativa de utilização de aproximadamente 82 (oitenta e duas) 
passagens aéreas nacionais e 02 (duas) passagens aéreas internacionais, na classe ou categoria a 
ser determinada pelo CONTRATANTE (primeira classe/executiva/econômica/promocional) 
conforme planilha de estimativa de contratação que segue: 

ITEM SERVIÇO QTD. 
VALORES ESTIMADOS R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

1 
Emissão de bilhetes de passagem – 

voos domésticos  
82 R$ 10,77 R$ 883,14 

2 
Emissão de bilhetes de passagem – 

voos internacionais 
02 R$ 10,77 R$ 21,54 

TOTAL 84 R$ 10,77 R$ 904,684 

a) O preço unitário dos serviços de agenciamento (elencados nos itens da tabela acima) foi 

determinado com base na mediana dos preços praticados em contratações semelhantes 

consultados no site Painel de Preços (gov.br/paineldeprecos); 

b) As quantidades da tabela acima foram estimadas a partir da avaliação das quantidades de 

passagens aéreas emitidas nos exercícios de 2018, 2019 e 2022 (até 30/06/2022), haja vista 

que os exercícios de 2020 e 2021 foram impactados pela Pandemia Mundial. Além disso, 

para efeito de definição das quantidades previstas de passagens aéreas, foram 

consideradas as expectativas de viagens das comissões, do presidente e dos funcionários; 

c) A circulação financeira anual (no período de 2018, 2019 e 2022 até 30/06) para voos 

domésticos foi na ordem de R$ 85.447,85 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e 

sete reais e oitenta e cinco centavos). Não houve, nesse período, realização de voos 

internacionais; 

d) Com base nesse histórico, estimou-se os seguintes volumes para um ano, nos quais já se 

considera os efeitos de eventuais alterações e cancelamentos: 
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TIPO 
TOTAL DE 

BILHETES 
VALOR TOTAL 

VALOR MÉDIO POR 

BILHETE 

Voos domésticos 82 R$ 75.000,00 R$ 914,63 

Voos internacionais 02 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

TOTAL 84 R$ 80.000,00 X 

e) Os valores do quadro acima servem para dimensionamento do contrato e da proposta de 

serviços de agenciamento, mas não serão objeto de formulação de preços e lances pelos 

licitantes; 

7.2. Por se tratarem de estimativas, as quantidades apontadas acima, em hipótese alguma configuram 

compromissos futuros para o CONTRATANTE, razão pela qual não poderão ser exigidas e nem 

consideradas como quantidades para pagamento mínimo à CONTRATADA; 

7.3. As quantidades estimadas, de que trata a presente cláusula, poderão sofrer alterações de acordo 

com as necessidades do CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer indenização à 

CONTRATADA; 

7.4. O CONTRATANTE solicitará a prestação de serviços/fornecimento da CONTRATADA conforme sua 

demanda, de acordo com suas necessidades e conforme previsto no Contrato, no Edital de licitação, 

no Termo de Referência e demais documentos que compõem o processo administrativo; 

7.5. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da passagem, acrescido da taxa de embarque e do 

valor referente à parcela do Serviço de Agenciamento de Viagens. 

 

8. REAJUSTAMENTO 

8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas; 

a) Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 

IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

8.2. Os preços dos serviços prestados pela CONTRATADA, poderão ser reajustados anualmente de acordo 

com a variação geral do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice que venha a substituí-lo, com base na seguinte fórmula: 

R = V x I  

Onde:  

R = valor do reajuste proposto  

V = valor inicial do Contrato; 

I = IPCA (IBGE) acumulado dos últimos 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato; 

 

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 

sempre que este ocorrer. 

8.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

8.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
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em vigor. 

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

8.8. O reajuste será realizado por Termo Aditivo. 

8.9. Caberá à CONTRATADA a iniciativa de solicitar tempestivamente o referido reajuste, apresentando 

a memória de cálculo que compõe a solicitação, devendo esta ser aprovada pelo CAU/ES; 

8.10. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem pleiteá-

lo, ocorrerá a preclusão do direito; 

8.11. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto 

o Contrato; 

8.12. A periodicidade do reajustamento será anual, a contar da data da assinatura do contrato. 

 

9. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

9.1. A CONTRATADA tem direito a solicitação de reequilíbrio de preços, com fulcro no disposto no §5° 
do art.65 da Lei n. 8.666/93: 

§5° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicarão a revisão destes Para mais ou para menos, conforme o caso. 

9.2. Logo, para se ter o direito a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA 
deve apresentar juntamente com seu requerimento de reequilíbrio, para fins de integrar os 
seguintes comprovantes e cumprir os pressupostos, a seguir: 
a) Planilha ou equivalente, contendo o(s) custo(s) de cada item constante da proposta inicial em 

confronto com a Planilha Atualizada ou equivalente (prova do custo do serviço) de cada item 

a ser reequilibrado, a fim de comprovar a elevação dos encargos para execução; 

b) Demonstração de forma cabal que o desiquilíbrio decorre de fato superveniente, isto é, 

ocorrência de evento posterior a apresentação da proposta; 

c) Vinculo de causalidade entre evento ocorrido e a majoração dos encargos da CONTRATADA; 

d) Comprovação de que o desequilíbrio decorre de fato, imprevisível ou previsível porem de 

consequências, incalculáveis, apresentando, para tanto, todos os documentos que 

comprovem a imprevisibilidade da ocorrência do evento, no caso concreto, a ocorrência da 

variação cambial, de cada um dos itens/produtos individualmente e ocorrida no caso concreto; 

e) A memória de cálculo (demonstração dos cálculos realizados) em conformidade com a 

variação cambial pleiteada, individualizada por item; 

f) A demonstração de que o desiquilíbrio decorre de fato alheio à vontade das partes. 

9.3. Anota-se que o TCU exige demonstração objetiva, dos fatos supervenientes que justifiquem o 

reequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, deve haver comprovação, não meramente com 

valores de referência extraídos de pesquisas, de índices oficiais, ou de mera variação cambial, mas 

da efetiva existência do pagamento por parte especialmente demonstrado através de notas 

fiscais. 

9.4. A comprovação da existência do fato que comprova o desequilíbrio é de incumbência da 

CONTRATADA. 

9.5. Ressalte-se, também, que é competência exclusiva da CONTRATANTE, através de seu serviço 

contábil, proceder à analise devida das Planilhas Reequilibradas apresentadas, em conformidades 

com o disposto pelas normas, a fim de verificar se os valores apresentados pela CONTRATADA 

encontram-se em conformidade com o estipulado pelos normativos envolvidos 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Reunir condições estruturais mínimas para obtenção das facilidades abaixo: 

a) Execução de reserva automatizada “on-line” e emissão de seu comprovante; 

b) Emissão de bilhetes automatizados, “on-line” ida e volta por uma mesma Companhia Aérea; 

c) Emissão de bilhetes automatizados, “on-line” ida e volta por Companhia Aérea diferente; 

d) Emissão de bilhetes automatizados, “on-line” somente ida e/ou somente volta; 

e) Reemissão/alteração de bilhete decorrente de remarcação de bilhete não utilizado (não voado); 

f) Consulta e informação de melhor rota ou percurso, “on-line”; 

g) Consulta e frequência de voos e equipamentos, “on-line”; 

h) Consulta à menor tarifa disponível; 

i) Impressão de consultas formuladas; 

j) Emissão de PTA (compra de bilhete para retirada no aeroporto), “on-line”; 

k) Combinação de tarifas; 

10.2. O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela CONTRATADA, deverá estar de acordo com as 

tabelas praticadas pelas Companhias Aéreas, inclusive em casos de tarifas promocionais, nas 

formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores; 

10.3. Os pedidos de cancelamento de bilhetes não-utilizados, total ou parcialmente, ocorridos por 

mudança de planos em atenção à necessidade do serviço, desde que esteja no prazo e condições 

de cancelamento concedidos pelas Companhias Aéreas – os quais deverão ser devidamente 

comprovados pela CONTRATADA – implicarão o cancelamento automático, sem ônus para o 

CAU/ES e não serão incluídas no faturamento; 

10.4. Empregar, na execução dos serviços, profissionais devidamente capacitados, especializados no 

trato de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais; 

10.5. Manter em contato com a Administração do CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, 

pessoas, com telefone disponível, e-mail e/ou aplicativo de mensagens instantâneas, para o 

atendimento das demandas rotineiras e/ou emergenciais, capazes de tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

10.6. Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento ou prestação 

dos serviços que atinja direta ou indiretamente o CONTRATANTE; 

10.7. Comunicar ao CONTRATANTE cancelamentos de voos onde haja emissão de passagens a ser 

paga pelo CAU/ES, ficando obrigada a providenciar outro voo nas mesmas condições de preço, 

data e horários compatíveis com o voo anteriormente escolhido; 

10.8. Estar em dia com suas obrigações financeiras para com as Companhias Aéreas, 

independentemente da vigência do Contrato, não respondendo o CONTRATANTE solidária ou 

subsidiariamente por este reembolso, que é de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

10.9. Manter atualizada a relação das Companhias Aéreas filiadas e com as quais mantenha 

convênio, informando periodicamente ao CONTRATANTE as inclusões e/ou exclusões; 

10.10. Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo CONTRATANTE, declaração expedida 

por Companhias Aéreas legalmente estabelecidas no País, de que 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; 

10.11. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 

contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993; 

10.12. Na hipótese de inadimplemento do item anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo 

definido pelo CONTRATANTE, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato 

(Arts. 78, inciso I e 87, da Lei nº 8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no 
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TERMO DE REFERÊNCIA, no instrumento de Contrato e na Lei; 

10.13.  Manter sempre atualizados junto ao CONTRATANTE os seus dados cadastrais e bancários, 

alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de 

modificação de endereço, sob pena de infração contratual; 

10.14. Manter à disposição do CONTRATANTE, a qualquer momento, em horário compreendido entre 

08h às 18h, no mínimo um funcionário munido de telefone fixo, celular, e-mail e aplicativo de 

mensagens instantâneas, bem como outros recursos a serem disponibilizados, os quais 

deverão permitir ao(s) usuário(s) responsável (eis) realizar alteração ou emissão de bilhetes, 

inclusive em dias não úteis para atender prontamente as solicitações decorrentes dos serviços 

relacionados ao objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA. Após o horário estipulado neste item, 

nos fins de semana e feriados a CONTRATADA deverá indicar funcionário para atender os casos 

excepcionais e urgentes; 

10.15. Justificar por escrito os motivos pelos quais não foi possível optar pela passagem aérea de 

menor valor; 

10.16. Informar ao CONTRATANTE o número do bilhete, código de transmissão, Companhia Aérea, 

trechos, valor dos trechos, taxas de embarque e identificação do passageiro; 

10.17. Informar imediatamente ao CONTRATANTE sobre toda e qualquer alteração no seu quadro de 

funcionários que estejam diretamente ligados à prestação do serviço, objeto deste TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

10.18. Repassar ao CONTRATANTE eventuais vantagens concedidas pelas Companhias Aéreas, 

inclusive em decorrência da emissão em conjunto de um determinado número de bilhetes 

aéreos, tais como: promoções, cortesias, tarifas-acordo e demais vantagens; 

10.19. Emissão de bilhetes para outras localidades no Brasil, à disposição do passageiro na Companhia 

Aérea mais próxima ou nos aeroportos, informando o código e a empresa; 

10.20. Informar ao interessado o Código de Transmissão e a Empresa Aérea, no caso de PTA; 

10.21. Fornecer, juntamente com o faturamento, os valores referentes a remarcações de bilhetes 

autorizados pelo CONTRATANTE, bem como os créditos decorrentes de passagens e ou trechos 

não utilizados no período a que se refere o faturamento, efetuando no mesmo o respectivo 

abatimento; 

10.22. Fornecer passagens nacionais e internacionais, de qualquer Companhia Aérea que atenda ao 

trecho e horários requisitados, conforme a indicação do CONTRATANTE;  

10.23. Repassar ao CONTRATANTE todos os descontos oferecidos pelas transportadoras aéreas, 

inclusive as tarifas promocionais, quando atendidas às condições estabelecidas para os 

descontos e para essas tarifas; 

10.24. Endosso de passagem aérea respeitando o regulamento das Companhias Aéreas; 

10.25. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela CONTRATANTE, e 

independentemente da apresentação de motivos, qualquer profissional cuja atuação ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 

repartição ou ao interesse do Serviço Público; 

10.26. Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços do 

CONTRATANTE, decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades cometidas na execução 

dos serviços contratados; 

10.27. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus 

empregados ou prepostos alocados à execução dos serviços objeto deste TERMO DE 

REFERÊNCIA, no desempenho dos serviços ou em conexão com estes; 

10.28. Arcar com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, tributárias e comerciais, 
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com indenizações ou substituições, seguros, assistência médica e quaisquer outros quesitos, 

em decorrência de sua condição; 

10.29. Relatar de imediato ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude 

da prestação de serviços; 

10.30. Apresentar sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal; 

10.31. Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE a comprovação dos valores vigentes das 

tarifas na data da emissão das passagens, para verificação se esses valores, inclusive os 

promocionais, são os devidamente registrados no Departamento de Aviação Civil – DAC; 

10.32. Não transferir a outrem os serviços avençados; 

10.33. As passagens aéreas emitidas para trechos dentro do território nacional deverão obedecer, 

rigorosamente, às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil e demais órgãos 

reguladores; 

10.34. Observar as normas estatuídas pela International Air Transport Association - AIT -, quando 

emitir passagens aéreas internacionais; 

10.35. Atender, por meio de preposto nomeado, qualquer solicitação por parte da fiscalização do 

Contrato, prestando as informações referentes à prestação dos serviços, bem como as 

correções de eventuais irregularidades na execução do objeto contratado; 

10.36. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto e documento de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA; 

10.37. Responsabilizar-se pelo fornecimento de passagens requisitadas por pessoas não autorizadas 

pelo CONTRATANTE para este fim; 

10.38. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 

deste TERMO DE REFERÊNCIA sem o consentimento, por escrito, do CONTRATANTE; 

10.39. Enviar na data de assinatura do Contrato relação atualizada de empresas aéreas afiliadas e 

nome dos seus contatos com as quais mantenham ajuste, informando, imediatamente, as 

inclusões, alterações e as exclusões que ocorrerem durante a vigência do Contrato; 

10.40. Adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do Contrato; 

10.41. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com as reservas de passagens, 

tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarque, em aeroportos no Brasil ou no 

exterior; 

10.42. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

a) A veiculação de publicidade acerca deste TERMO DE REFERÊNCIA, salvo se houver prévia 

autorização do CONTRATANTE; 

b) A subcontratação total ou parcial para a execução dos serviços, objeto deste TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Exercer a fiscalização sobre o fornecimento e prestação dos serviços por servidor especialmente 

designado, nos termos do art.67 da Lei n° 8.6666/93; 

11.2. Comunicar à CONTRATADA, qualquer alteração havida em data e horários das passagens já 

emitidas; 

11.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, 

dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

11.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

11.5. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências deste 
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TERMO DE REFERÊNCIA; 

11.6. Notificar por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

11.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA; 

11.8. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 

contratados; 

11.9. Solicitar formalmente à CONTRATADA, no caso de não utilização do bilhete de passagem aérea, 

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 ser mediante glosa dos valores respectivos na própria fatura 

mensal apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE; 

11.10. Quando do encerramento ou rescisão contratual, a CONTRATADA deverá recolher o valor total 

dos reembolsos pendentes por meio de depósito em conta bancária do CONTRATANTE a ser 

informada. 

 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas, que correrão à conta dos recursos 

orçamentários deste Conselho, estão previstos na conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros e 

Convidados (Passagens) e 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens). 

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

13.1. Os serviços prestados, objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA serão realizados e executados sempre 

sob a supervisão, coordenação e orientação da Gerência Administrativa e Financeira do CAU/ES, ou 

por intermédio de funcionário (a) designado (a) para tal finalidade nos termos do Art.67 da Lei nº 

8.666/93, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 

será encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas; 

13.2. Levar ao conhecimento do representante da CONTRATADA qualquer irregularidade fora de sua 

competência; 

13.3. Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas para 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

13.4. Exigir da CONTRATADA todas as providências necessárias à boa execução do Contrato, anexando aos 

autos do processo de contratação cópias dos documentos escritos que comprovem as solicitações de 

providências; 

13.5. Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento e indicar as ocorrências de 

indisponibilidade dos serviços contratados; 

13.6. Encaminhar ao representante legal da CONTRATADA os documentos relacionados às multas a ela 

aplicadas, bem como os referentes a pagamentos; 

13.7. O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA nem 

conferirão à CONTRATANTE responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades e/ou informações incorretas na execução dos serviços contratados; 

13.8. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CONTRATANTE, encarregado 

da fiscalização do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou na 

impossibilidade, justificada por escrito. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado após a realização do serviço até o 15º (décimo quinto) dia a contar 

do ateste da nota fiscal/fatura, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de 
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Referência. O CAU/ES pagará à CONTRATADA o valor da passagem aérea, acrescido da taxa de 

embarque e do valor referente à prestação do serviço de agenciamento de viagens; 

14.2. A CONTRATADA deverá emitir faturas e notas fiscais distintas, uma contendo o valor do serviço 

de agenciamento de viagem e outra com o valor das passagens aéreas acrescido da taxa de 

embarque; 

14.3. A CONTRATADA deverá enviar relatório contendo informações de todas as passagens aéreas 

emitidas no período, com a indicação do nome do solicitante, do nome do usuário que realizou 

a viagem, número do bilhete e/ou e-ticket, trecho utilizado, valor do trecho, valor da taxa de 

embarque, percentual da redução obtida na tarifa promocional, reduzida ou não, valor líquido a 

ser pago pelo CONTRATANTE, data da emissão e nome da Companhia Aérea;  

14.4. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal exigível em 

conformidade com a legislação de regência sempre acompanhado do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido diretamente no site da 

Caixa Econômica Federal, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida 

Ativa da União, emitida diretamente do site da Receita Federal do Brasil, Prova de regularidade 

para com a Fazenda Pública do Estado de domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na 

forma da lei, Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede 

da firma interessada, Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho;  

14.5. A CONTRATADA deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando todas as 

importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados; 

14.6. Os documentos fiscais referidos, quando for o caso, deverão destacar as retenções previstas na 

Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 ou a que venha a substituí-la, a título 

de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), COFINS (Contribuição para Financiamento de 

Seguridade Social), PIS/PASEP e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro) e demais legislações 

pertinentes. O índice de retenção incidirá sobre o valor líquido da fatura/nota fiscal. A retenção 

também será realizada, nos moldes da Lei Complementar nº 116/2003 e outras legislações de 

regência; 

14.7. Na hipótese de a CONTRATADA ser optante do simples, a fim de não incidir a retenção de tributos, 

conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, deverá anexar à fatura 

declaração devidamente assinada por seu representante legal, sob as penas da lei; 

14.8. Recebido os documentos fiscais exigíveis, o CAU/ES providenciará sua aferição e, após aceitação 

dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

apresentação da respectiva nota fiscal/fatura; 

14.9. O CAU/ES reserva-se no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a prestação 

dos serviços não atender as situações descritas neste TERMO DE REFERÊNCIA, inclusive no caso 

de a CONTRATADA deixar de apresentar a documentação exigida; 

14.10. O CAU/ES não pagará qualquer valor não constante ou fora dos critérios estabelecidos neste 

TERMO DE REFERÊNCIA; 

14.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, conforme este TERMO DE REFERÊNCIA; 

14.12. Havendo erro na emissão dos documentos de cobrança ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, ou falta de algum dos documentos descritos 

acima, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até 

que sejam sanados os problemas; 
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14.13. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização da situação ou 

reapresentação dos documentos, não acarretando quaisquer ônus para o CONTRATANTE; 

14.14. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não enseja 

nenhum pagamento à CONTRATADA; 

14.15. O CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados 

sem a solicitação e autorização do fiscal do Contrato; 

14.16. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado 

desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 

exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

14.17. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) a.a., mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

𝐼 =
𝑇𝑋

100

365
 ;    𝐸𝑀 = 𝐼 × 𝑁 × 𝑉𝑃,  

Onde: 

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 em atraso. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 

apresentarem documentação ou declaração falsa, cometerem fraude fiscal, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, sanções previstas em lei, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados ao CAU/ES; 

15.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de 

atraso injustificado, inexecução parcial ou total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, assegurada a prévia defesa, às seguintes penalidades:  

15.2.1.   Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade assim entendidas 

aquelas que não ocasionem prejuízos para a CONTRATANTE; 

15.2.2. Multas: 

a) De 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento ou Contrato, 

limitada a incidência à 05 (cinco) dias. Após o quinto dia e a critério do CAU/ES, no caso 

de cumprimento 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; 

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento ou Contrato, em 

caso de atraso no cumprimento, por período superior ao previsto no item anterior, ou 

de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) De 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida, não estando prejudicada a adoção dos procedimentos 

necessários para a devolução do montante pago à CONTRATADA; 

15.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por um prazo de até 2 (dois) anos; 
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15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e, se for o caso, descredenciamento do 

SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a licitante que convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a documentação 

exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 

do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraldar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, sem 

prejuízo das multas previstas em Edital de Licitação, no Contrato e das demais cominações 

legais; 

15.2.5. 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 o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 15.2.3 ou 15.2.4. 

15.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a advertência, 

declaração de inidoneidade, suspensão temporária para licitar com a Administração Pública, 

descontando-a do pagamento a ser efetuado, se for o caso; 

15.4. A multa aplicada após regular trâmite administrativo, poderá deixar de ser aplicada quando, 

comprovadamente, o atraso decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior; 

15.5. As penalidades de multas decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 

si; 

15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que irá 

assegurar o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.º 9.784, de 1999; 

15.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o real dano causado ao CAU/ES; 

15.8. As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

15.9. Para entendimento das faltas indicadas neste item serão usadas as seguintes definições: 

a) FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e/ou multa conforme 

percentual estabelecido no subitem 15.2 “a”, caracterizando-se pela inexecução parcial de 

deveres de pequena monta, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos relevantes 

aos serviços da Administração e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica 

inviabilizada; 

b) FALTAS MÉDIAS: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multa conforme 

percentual estabelecido no item 15.2 “b”, caracterizando-se pela inexecução parcial ou total 

das obrigações que acarretam prejuízos aos serviços da Administração, inviabilizando total ou 

parcialmente a execução do contrato, notadamente em decorrência de conduta culposa da 

CONTRATADA; 

c) FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação das penalidades de multa conforme percentual 

estabelecido no item 15.2 “c” e poderá haver impedimento de licitar e contratar com a União, 

Distrito federal, Estados e Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caracterizando-se pela 

inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos relevantes aos serviços da 

Administração, inviabilizando a execução do contrato em decorrência de conduta culposa ou 

dolosa da CONTRATADA. 

15.10. Ao longo do período contratual de 12 (doze) meses, o acúmulo de condutas faltosas cometidas 
de forma reiterada, de mesma classificação ou não, bem como as reincidências, ensejará a 
aplicação pela Administração de penalidades relacionadas às faltas de maior gravidade; 
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15.11. Para graduação das penalidades indicadas, será utilizada a seguinte tabela: 

CONDUTAS QUE ENSEJAM A IMPOSIÇÃO DE 

PENALIDADE 

NATUREZA 

DA FALTA 

Não prestar os serviços em estrita obediência às condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e no contrato pactuado  
Grave 

Não entregar os materiais ou deixar de prestar os serviços no prazo 

estipulado neste Termo de Referência  
Grave 

Não providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 

Fiscal do Contrato quanto à execução contratual  
Média 

Não se responsabilizar por todas as despesas obrigatórias, e demais, 

conforme descritas no item OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
Grave 

Não se responsabilizar por todo e qualquer dano ou extravio, deixando 

de assumir o ônus e a execução dos respectivos reparos ou 

substituições. 

Grave 

Não dar ciência ao CAU/ES, imediatamente e por escrito, de toda e 

qualquer anormalidade que verificar na execução do contrato.  
Média 

Veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 

autorização do CAU/ES  
Média 

Não zelar pela destinação, integridade e sigilo dos materiais a serem 

entregues.  
Grave 

Não prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATANTE, atendendo às solicitações nos prazos 

especificados. 

Leve 

Não manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação que ensejaram 

sua contratação. 

Grave 

Não disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre 

as partes, bem como, endereço comercial e telefone de 

contato. 

Leve 

 

16. DA VIGÊNCIA 

16.2. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura, podendo, 

por interesse da administração, ser prorrogado por sucessivos períodos, nos termos do inciso II do 

art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, observando os seguintes requisitos: 

16.2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

16.2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 

continuada;   

16.2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de 

que os serviços tenham sido prestados regularmente;   
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16.2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço;   

16.2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 

Administração;   

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

16.2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.   

16.3. Toda prorrogação será precedida da realização de pesquisa de preços de mercado ou de preços 

contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando assegurar a 

manutenção da contratação mais vantajosa para o CONTRATANTE; 

16.4. A CONTRATADA fica 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, conforme legislação vigente; 

16.5. A prorrogação do Contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida mediante 

celebração de termo aditivo, posterior a manifestação de interesse de ambas as partes. 

 

17. DO ACEITE DOS SERVIÇOS 

17.2. A CONTRATADA obrigar-se-á a entregar os serviços estritamente de acordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, responsabilizando-se pelo refazimento total ou 

parcial, na hipótese de se constatar defeitos na execução ou estiver em desacordo com as 

especificações adotadas. O fiscal do contrato deve, neste caso, comunicar formalmente ao Gestor 

do Contrato, quaisquer ocorrências quanto à execução dos serviços, para adoção das medidas 

cabíveis; 

17.3. No término da prestação dos serviços, o fiscal do contrato avaliará os serviços executados e sua 

compatibilidade com o Cronograma de Serviços e com as especificações, datas e normas em vigor, 

e em caso da desnecessidade de quaisquer retificações, atestará a conclusão dos mesmos no 

documento fiscal; 

17.3.1. Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências na execução das atividades, 

o fiscal do contrato apresentará à CONTRATADA o Laudo de Vistoria para as correções e 

providências cabíveis, o qual conterá também o prazo para a execução das devidas 

retificações. Neste caso, a CONTRATADA se obriga a refazer e corrigir os serviços sem 

nenhum custo adicional à CONTRATANTE; 

17.3.2. Para todos os efeitos, será considerado como concedido o Termo de Aceite a não 

manifestação do CONTRATANTE de que os serviços estão passíveis de retificação no prazo 

aqui mencionado; 

17.4. A fiscalização por parte do CONTRATANTE relativas aos serviços prestados não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez e segurança da prestação de serviços, nem pela 

perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos pela Lei e pelo contrato. 

17.5. Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais, observando o disposto nos art. 69 da Lei 8.666/93. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.2. A Administração poderá, a qualquer momento, reavaliar o contrato, adequando-o às suas 

necessidades por meio de aditamento contratual; 

18.3. Os empregados e o preposto da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 
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18.4. Fica terminantemente proibida a contratação de parentes de servidores e conselheiros ativos do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo nos contratos de empresas prestadoras de 

serviços atualmente em vigor, bem como naqueles que venham a ser celebrados com esta 

Administração, em consonância com os princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade na Administração Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição Federal; 

 

19. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

19.2. O presente TERMO DE REFERÊNCIA foi elaborado pela Gerencia Administrativa e Financeira do 

CAU/ES, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e com o 

interesse e a conveniência da Administração, sendo objeto de exame e aprovação do gerente geral 

e do ordenador de despesas, e passará a integrar o processo administrativo formalizado visando à 

instauração do certame licitatório. 

 

Vitória, 03 de agosto de 2022. 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 013/2022-CAU/ES 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DSE BILHETES DE 

PASSAGENS AÉREAS 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de agenciamento de viagens e fornecimento de bilhetes de 
passagens aéreas nacionais e internacionais, que fazem entre si, de 
um lado Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – 
CAU/ES e do outro (LICITANTE VENCEDOR) 

Pelo presente instrumento, de um lado, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, 

autarquia federal de fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, criado pela Lei n° 12.378, 

de 31 de dezembro de 2010, com sede na Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES CEP 29.050-

690, inscrito no CNPJ sob o nº 14.926.751/0001-48, neste ato representado por seu Presidente Interino, 

ELIOMAR VENANCIO DE SOUZA FILHO, (profissão), (nacionalidade), (estado civil), portador do RG nº, inscrito 

no CPF/MF n.º, residente e domiciliado na, doravante denominado CAU/ES ou CONTRATANTE e a 

empresa(LICITANTE VENCEDORA), com sede na Rua, inscrita no CNPJ/MF, neste ato representada pelo sócio 

administrador/proprietário/procurador (nome), (profissão), (nacionalidade), (estado civil),  portador do RG nº, 

inscrito no CPF/MF n.º, residente e domiciliado na, ou CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo 

n.º  036/2022 e em observância às disposições da LEI nº 8.666/1993, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 

2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n.º 001/2022 

(Protocolo SICCAU 1502515/2022), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de consulta, reserva, emissão, 

alteração, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais com a 

finalidade de atender exclusivamente as necessidades de deslocamento dos conselheiros, 

funcionários, convidados, entre outros, desde que a serviço do CONSELHO DE ARQUITETURA E 

UBANISMO DO ESPIRITO SANTO- CAU/ES. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1. Os serviços devem incluir além do fornecimento de e-tickets e/ou bilhetes de passagens, consultas, 

reservas, marcação, remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento e 

endosso de passagens similares, de todas as empresas aéreas que operam no Brasil e no exterior. 

O atendimento também será realizado remoto por e-mail e/ou telefone; 

2.2. Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, nos 

casos em que isto representa toda a contratação; 

2.3. Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de existirem 

conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 

2.4. Os bilhetes de passagens ou códigos de PTA’S (compra de bilhete para retirada no aeroporto) 

deverão ser entregues na Gerência Administrativa e Financeira do CAU/ES, com sede na Rua Hélio 

Marconi – 58 – Bento Ferreira – Vitória/ES – CEP: 29.050-690 ou enviá-los por e-mail no endereço 

a ser fornecido por esta gerência, com posterior confirmação de recebimento ou ainda por 

aplicativo de mensagens eletrônicas, desde que solicitado pelo contratante. 

2.5. O prazo para a prestação dos serviços objeto deste instrumento, assim como a emissão e entrega 

dos bilhetes das passagens aéreas no endereço informado no item anterior, via e- mail ou ainda 
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por aplicativo de mensagens eletrônicas será de até duas horas para trechos nacionais e de até 

quatro horas para trechos internacionais, contados a partir da autorização de emissão da passagem 

aérea, salvo casos de urgência; 

2.6. Assessoramento para a definição do melhor roteiro, horário, frequência dos voos, conexões, tarifas 

promocionais à época da emissão dos bilhetes, melhor plano de viagem e desembaraço de 

bagagens; 

2.7. Marcação, reservas, reiteração, desdobramento e substituição dos bilhetes aéreos; 

2.8.  Emissão de passagens por meio de Prepaid Ticket Advice(PTA) ou de outro sistema substituto; 

2.9. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pela 

CONTRATANTE, que deverá ocorrer no prazo máximo de três horas, contados a partir da solicitação. 

São consideradas situações de urgência as que ocorrerem fora do horário de expediente, inclusive 

sábados, domingos e feriados, devendo disponibilizar o bilhete em tempo hábil para o embarque 

do passageiro; 

2.10. Entrega de bilhetes de passagens fora do horário de expediente, em local indicado, ou colocados à 

disposição dos Conselheiros, assessores e colaboradores, entre outros, do contratante, conforme 

o caso, seja por meio de localizador ou outro formato compatível, nas lojas das companhias aéreas 

ou agências de turismo conveniadas, que estiver mais próximo do usuário ou através de celular, 

endereços eletrônicos ou outro formato eletrônico indicado pelo contratante, sem nenhum custo 

adicional; 

2.11. Os bilhetes devem ser emitidos, separadamente (ida e volta) e enviados ao CONTRATANTE em 

arquivos formato PDF, contendo informações acerca do número do bilhete, código de transmissão, 

Companhia Aérea, trechos, informações para identificação do passageiro, valor dos trechos e taxas 

de embarque; 

2.12. Emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme solicitação da 

contratante, pelas tarifas normais ou reduzidas, quando oferecidas pelas empresas aéreas, e 

especiais, quando se tratar de grupos de passageiros; 

2.13. Substituir passagens (remarcação) quando ocorrerem mudanças de itinerário de viagem ou de 

desdobramento de percurso, mediante solicitação do CONTRATANTE; 

2.14. Quando houver aumento de custo - emitir ordem de débito pelo valor complementar, desde que 

autorizado pelo contratante; 

2.15. Quando houver diminuição de custo, emitir nota de crédito a favor do CONTRATANTE, a ser 

utilizada como abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da notificação; 

2.16. Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, frequência de partida e chegada 

das aeronaves, como também das tarifas promocionais à época da emissão das passagens aéreas 

nacionais e internacionais; 

2.17. Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas concedidos pelas 

companhias aéreas;  

2.18. Fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, a comprovação dos valores vigentes das tarifas 

à data da emissão das passagens por companhia aérea; 

2.19.  Fornecer passagens de toda e qualquer companhia aérea nacional, solicitada pela contratante, 

para quaisquer destinos servidos por linhas regulares, observando-se os prazos máximos de até 24 

(vinte e quatro) horas para as reservas normais após a solicitação e de 04 (quatro) horas para as 

reservas de urgência, incluindo sábados, domingos e feriados; 

2.20. Reembolsar ao CONTRATANTE as passagens aéreas não utilizadas pelo favorecido, mesmo após a 

extinção ou rescisão do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do pedido de solicitação 

de cancelamento, pelo preço equivalente ao valor impresso no bilhete não utilizado, descontando 
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a multa imposta pela Companhia Aérea pelo reembolso e/ou no-show, quando for o caso, e 

apresentando ao CONTRATANTE documento da Companhia Aérea que comprove as taxas e ou 

multas cobradas pela não utilização do bilhete. Os valores não reembolsados no prazo estipulado, 

serão glosados em fatura a ser liquidada; 

2.21. Efetuar pontualmente o pagamento às empresas aéreas, independentemente da vigência do 

contrato ou do pagamento das faturas pela contratante, não cabendo ao contratante qualquer 

responsabilidade solidária ou subsidiárias por débitos com terceiros; 

2.22. Manter a previsão e compromisso de utilização de tarifas promocionais para os serviços prestados, 

sempre que colocados à disposição pelas companhias ou tarifas especiais quando se tratar de 

grupos de passageiros; 

2.23. Informar ao contratante as regras tarifárias vigentes nas empresas aéreas que operam viagens 

regulares no território nacional, bem como suas alterações; 

2.24. Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo 

praticadas pelas empresas aéreas, devendo sempre que possível optar pela de menor valor; 

2.25. Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários 

requisitados, bem como adotar outras medidas necessárias à confirmação das reservas solicitadas; 

2.26. Apresentar ao contratante relatório informatizado com os preços praticados pelas companhias 

aéreas pesquisadas, logo depois de efetuada a reserva e emitido o bilhete;  

2.27. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos não 

utilizados, independentemente de justificativa por parte do contratante; 

2.28.  Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou de 

desdobramento de percurso, mediante solicitação do contratante, sendo que, nos casos em que 

houver aumento de custo, com requisição de valor complementar e, se houver diminuição de custo, 

com emissão de ordem de crédito a favor do contratante, a ser utilizado como abatimento no valor 

da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do 

comunicado. 

2.29. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução 

dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução; 

2.30. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões 

justificadoras que serão objeto de apreciação pelo CONTRATANTE. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA  

3.1. 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 cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, conforme determina a 

IN/MPOG nº 07, de 24 de agosto de 2012; 

3.2. O CONTRATANTE pagará, ainda, à CONTRATADA o valor da passagem aérea (sem incidência da Taxa 

de Remuneração da Agência de Viagem - RAV/DU) acrescido da taxa de embarque emitidas no 

período faturado; 

3.3. Nos casos de remarcação dos bilhetes aéreos em que houver divergência entre os valores 

encontrados, cabe ao CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o valor desta diferença; 

3.4. No valor do serviço de agenciamento deverá estar incluído todos os custos e despesas, tais como 

custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições parafiscais, 

transporte, seguro, insumos etc.), além de quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste instrumento; 
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3.5. A contratada deverá emitir documentos de cobranças distintos, um contendo o valor dos Serviços de 

Agenciamento de Viagens e outro com o valor das passagens aéreas (sem incidência da Taxa de 

Remuneração da Agência de Viagem - RAV/DU) acrescido da taxa de embarque. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste 

instrumento, 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: 

4.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

4.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 

continuada;   

4.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 

serviços tenham sido prestados regularmente;   

4.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 

realização do serviço;   

4.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 

Administração;   

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

4.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.   

4.2. Toda prorrogação será precedida da realização de pesquisa de preços de mercado ou de preços 

contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando assegurar a 

manutenção da contratação mais vantajosa para o CONTRATANTE; 

4.3. A CONTRATADA fica 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, conforme legislação vigente; 

4.4. A prorrogação do Contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida mediante 

celebração de termo aditivo, posterior a manifestação de interesse de ambas as partes. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 

5.1. O valor global estimado do presente contrato é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

5.2. O valor de agenciamento por bilhete emitido é de R$XXXX (XXXXXXXXXX) 

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive 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; 

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do CAU/ES para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

7.1.1. Elemento de Despesas:  

a) 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros e Convidados (Passagens) 
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b) 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens). 

7.1.2. Centro de custos: 

a) 1.02.02 - Participação De Dirigentes em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de 

Trabalho – CED; 4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, 

Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS; 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção 

das Atividades – CPFA; 1.01.02 - Participação De Dirigentes em Treinamentos, 

Capacitações E Reuniões de Trabalho – CEF; 1.09.04 - Participação Em Treinamentos, 

Capacitações e Reuniões Externas – CEDEF; 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção 

das Atividades – CEP; 4.02.05.006 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – 

GEGER; 4.01.04.004 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASCOM; 

4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de fiscalização e Relações 

Institucionais – GERTEC; 4.02.04.002 - Participação de Funcionários em Treinamentos, 

Capacitações e Reuniões de Trabalho – GERADFIN 

7.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios 

para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 

financeiro 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

10.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

12.1. 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 do Edital. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo 

ao Edital; 

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 
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13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.2. 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; 

14.3. 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. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. 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, normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A Administração poderá, a qualquer momento, reavaliar o contrato, adequando-o às suas 

necessidades por meio de aditamento contratual; 

17.2. Os empregados e o preposto da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

17.3. Fica terminantemente proibida a contratação de parentes de servidores ativos do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo nos contratos de empresas prestadoras de serviços 

atualmente em vigor, bem como naqueles que venham a ser celebrados com esta Administração, em 

consonância com os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade na Administração 

Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição Federal; 

17.4. As partes contratantes observarão as disposições constantes no Edital e Termo de Referência, anexo 

a esse instrumento, em especial aos capítulos que tratam do objeto, das condições de execução dos 

serviços, da garantia e suporte técnico, das obrigações da contratada e contratante, da aceitação e 

do pagamento, do acompanhamento e fiscalização e das sanções; 

17.5. Vinculam-se ao presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, de forma integrante e 

inseparável: 

a) Edital Pregão n.º 001/2022; 

b) Termo de Referência; 

c) Proposta de Preços da CONTRATADA; 

d) Demais elementos constantes do Processo Administrativo n.º 036/2022 
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, seção Judiciária do 

Estado do Espírito Santo. 

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. 

 

Vitória, XX de XXXXXXXXX de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliomar Venâncio de Souza Filho 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Espírito Santo  

XXXXXXXXXXXXXXXX  
Representante da Contratada 
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ANEXO III – RELATÓRIO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Processo Administrativo – 036/2022 Protocolo SICCAU 1502515 

Relatório de Pesquisa de Preços 

O presente documento trata a respeito de pesquisa de preço para contratação do seguinte objeto: 

“contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, 

compreendendo os serviços de consulta, reserva, emissão, alteração, remarcação e cancelamento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais com a finalidade de atender exclusivamente as necessidades de 

deslocamento dos conselheiros, funcionários, convidados, entre outros, desde que a serviço do CAU/ES. ” O 

embasamento para a realização da pesquisa será realizado conforme o disposto na Instrução Normativa nº 

73, de 05 de agosto de 2020. De acordo com a Instrução a pesquisa de preço deverá conter as seguintes 

informações: 

“Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo: 

I. Identificação do agente responsável pela cotação; 

II. Caracterização das fontes consultadas; 

IV. Método matemático aplicado para a definição do valor estimado;  

V. Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores 

inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável. 

1. Em relação a pesquisa de preço a Instrução seu artigo 5º, define os seguintes parâmetros para a pesquisa: 

 Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a 

aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, 

empregados de forma combinada ou não: 

I  Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldepreços, desde que as cotações se 
refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de 
divulgação do instrumento convocatório; 

II Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano 
anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 

III Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 
6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data 
e hora de acesso; ou 

IV Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos 
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de 
divulgação do instrumento convocatório. 

 
2. Em relação a obtenção do preço estimado a Instrução Normativa em seu artigo 6º, define os seguintes 

métodos: 

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos 

valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais 

preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º desconsiderados os valores 

inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. 

3.  O Setor Responsável realizou um levantamento de preços do objeto pretendido com base no parâmetro: 

painel de Preços (Inciso I – Art. 5º), cconsultado em 04/07/2022, cujo relatório completo está anexo ao 

processo. 
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Órgão UASG Data Fonte 
Valor 

unitário 
Valor Total 

Conselho Regional dos Enfermagem 
de Alagoas 

389321 07/02/2022 PAINEL DE 
PREÇOS 

 
R$0,01 

 
R$0,01 

Serviço social do Comércio – SESC MG 926483 11/02/2022 
PAINEL DE 

PREÇOS 
R$7,50 R$7,50 

5 Batalhao de Infantaria Leve - 5 B I L  160472 
03/02/2022 PAINEL DE 

PREÇOS 

 
R$10,00 

 
R$10,00 

Média R$10,77 

 

4. Valor final máximo para aquisição do objeto: 

Qtd. 
Estimada 

Qtd. de 
Passagens 

Vlr. Unitário – Média 
(Agenciamento de Viagem) 

Valor Final Máximo 
Estimado (Agenciamento de 

Viagens) 

12 meses 84 R$ 10,77 R$ 904,68 

 

5. Declaro a veracidade sobre a elaboração do presente documento que materializa a pesquisa de preços da 

presente contratação. 

Vitória, 06 de setembro de 2022. 
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(Papel timbrado da empresa) 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 

PROPOSTA COMERCIAL 

Ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES 

A presente proposta tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 

de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de consulta, reserva, 

emissão, alteração, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais com a 

finalidade de atender exclusivamente as necessidades de deslocamento de conselheiros, funcionários, 

convidados, entre outros, desde que a serviço do CAU/ES,  com o fornecimento de bilhete ao interessado 

através de 01 (um) posto de atendimento, instalado na sede da empresa participante ou da remessa de PTA – 

Prepaid Ticket Advice e/ou e-ticket de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus 

anexos, de acordo com as especificações do Termo de Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 

 

NOME DA EMPRESA:   

CNPJ N.º:   

ENDEREÇO:   

CIDADE: ...........................CEP..................................ESTADO: ........................................... 

FONE/FAX DA EMPRESA:   

E-MAIL:   

BANCO: ..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 

 

 

ITEM SERVIÇO 
QTD. 

ESTIMADA 

VALORES R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

1 
Emissão de bilhetes de passagem – 

voos domésticos  
82 R$ R$ 

2 
Emissão de bilhetes de passagem – 

voos internacionais 
02 R$ R$ 

TOTAL 84 R$  R$  

 

Valor global por extenso: ____________________________________ 

Validade da proposta: ______________ dias, contados da data de abertura do Pregão nº 001/2022(Não poderá 

ser inferior a 60 dias). 

 

DECLARO QUE: 

I- Nos preços cotados estão sendo computados todos os benefícios e os custos diretos e indiretos que 

forem exigidos para prestação do objeto licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, com a 

aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como, também as despesas indiretas, dentre 

elas: transporte de pessoal, alimentação, “know-how”, “royalties”, despesas financeiras, serviços de 

terceiros, aluguel e aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e transportes, contribuições 

devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas e emolumentos incidentes 

sobre a prestação do serviço, agência de despachantes, ou outras despesas, quaisquer que sejam as 

suas naturezas; 
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II- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados serão considerados como inclusos nos preços, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer 

título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional; 

III- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometo-me a assinar o Contrato dela advindo; 

IV- Os serviços, objeto desta proposta, terão início na data prevista no contrato e serão realizados de 

acordo com as condições e prazos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos; 

V- Estou ciente e concordo com TODAS as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus 

Anexos. 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME:  

RG COM ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

CPF:  

NATURALIDADE:  

NACIONALIDADE: 

CARGO/FUNÇÃO:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

TELEFONE:  

E-MAIL: 

 

 

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa. 

Local/Data 

 

 

(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 

 


