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 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA, inscrita 

no CNPJ sob o nº 84.154.186/0001-23, sediada na Rua DIOGO MOIA, Nº 

1101, Bairro UMARIZAL CEP: 66.055-170 torna público que, por meio de 

seu Pregoeiro devidamente designado pela Portaria nº 050 de 16 de 

janeiro de 2020, realizará licitação, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tudo em conformidade com as 

normas estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Estadual nº. 6.474, de 06 de 

agosto de 2002, Decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020, 

Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 

8.078/90 e alterações – (Código de Defesa do Consumidor), Decreto 

Federal nº. 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto Estadual nº 

877, de 31 de março de 2008, Decreto Estadual nº 878, de 31 de março 

de 2008, Instrução Normativa nº. 018, de 21 de maio de 2008, editada 

pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, Art. 48, Instrução 

Normativa SLTI/MPOG Nº 03 de 26/04/2018, Instrução Normativa nº 03, de 

09/11/2018, Acórdão TCU 1872/2018, Inciso I do Art. 3º do Decreto 

Estadual nº 05 de 19/01/2011 e subsidiariamente, da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

UASG 925609 

Data da sessão: 13/07/2020 

Horário: 09h00min 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br  

 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que 

impeça a realização da sessão pública na data acima mencionada, o 

evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
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1. DO OBJETO 

O presente Processo licitatório tem por objeto a contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de 

Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e 

cancelamento de passagens aéreas, terrestres e fluviais, para atender 

a FASEPA, no período de 12 meses, conforme especificações e condições 

constantes no Termo de Referência, anexo I. 

1.1. A licitação será realizada com participação aberta, em lote 

único. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado para o 

exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 68201  

Fonte: 0101000000 

Programa de Trabalho: 0812212978338; 0824315058392; 0824315058393; 

0824315058394; 0824315058864; 0812815058399.   

Elemento de Despesa: 339033  

  

2.1.1. Será providenciada pela CONTRATANTE a cada início de 

exercício, dotação orçamentária própria para a sua respectiva 

cobertura.               

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade 

licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a 

solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 
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presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua 

responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação,  

3.5. São de responsabilidade da licitante eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de 

acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam 

com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018.  

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com 

suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração 

Pública Estadual. 

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993; 
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4.2.5.  Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante 

assinalará “sim” ou “Não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. Que enquadra-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014. 

4.3.1.1 A licitante que, porventura, se enquadre na definição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte e queira se valer dos 

direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006,  

deverá  declarar  em  campo próprio do sistema; 

4.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 

e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

4.4.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores;  

4.4.2. 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;  

4.4.3. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03 de 26/04/2018. 

5. ENVIO DAS PROPOSTAS 

5.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes 

encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com todos os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
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com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 

sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 

substituir as propostas e os documentos de habilitação apresentados.   

5.6. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o 

cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 

proposta com as exigências do edital. 

5.7. A falsidade da declaração de que trata o item anterior deste 

edital sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto Estadual 

nº534/20. 

5.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, 

no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

5.8.1. Valor unitário e total do item; 

5.8.2. Marca; 

5.8.3. Fabricante;  

5.8.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for 

aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia; 

5.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 

a Contratada. 
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5.10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

5.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

5.12. Os documentos que compõem 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. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local, indicados neste 

Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 

aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 
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6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

6.6. Será aplicado ao certame o modo de disputa aberto, nos termos do 

Decreto estadual nº 534 de 2020. 

6.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor do LOTE, com variação 

monetária e considerando o intervalo mínimo entre lances no valor de 

R$ 20,00 (VINTE REAIS), nos termos do Inc. III, Art. 14, Decreto 

Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no 

Edital. 

6.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a 

norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação. 

6.8.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada 

em campo próprio do sistema. 

6.8.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior 

percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo 

de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 

ao lance que cobrir a melhor oferta, conforme o disposto no § 3º, do 

Art. 30 do Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 

a identificação do licitante.  
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6.11. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação.  

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada 

considerando o prazo previsto de dez minutos aplicado ao modo de 

disputa aberto, Art. 32, do Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor 

de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros 

lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível 

empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja 

incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que 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.  
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7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento 

digital, conforme previsto no §9°, art. 26 do Decreto Estadual 

534/2020, por meio de funcionalidade disponível no sistema, 

estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 

aceitação da proposta.  

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, 

tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes 

de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.  

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 

na ordem de classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. 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 no edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta 

e passar à subsequente, deverá negociar com o licitante para que seja 

obtido preço melhor. 

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.7.3. 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 no edital. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o 

Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

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

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 

da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 9º, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 21º e 23º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018. 

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

8.2.2. O licitante terá o prazo de duas horas, contado da solicitação 

do pregoeiro no sistema, para envio da proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação e, se necessário, dos documentos 

complementares, conforme previsto no §2°, art. 38 do Decreto Estadual 

534/2020. 

8.2.3. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já 

apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 

após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que 

trata o item anterior. 

8.2.4. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 

contemplados no Sicaf serão enviados nos termos do disposto no art. 

26, do Decreto Estadual nº 534 de 04 de fevereiro de 2020. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF nos níveis exigidos pela 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018, deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 

Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

8.4.2. 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 
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da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

8.4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

8.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro 

do Comércio - DNRC; 

8.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 

107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País: decreto de autorização; 

8.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela  Procuradoria-

Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados,  inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  

nos  termos  da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 
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8.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

8.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.5.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante; 

8.5.7. prova  de  regularidade  com  a  Fazenda Municipal  ou  

distrital  do  domicílio  ou sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.5.8. 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 da 

lei;  

8.5.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 

empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no 

artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação.  

8.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação 

Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, 

de 26/04/2018, deverão apresentar a seguinte documentação: 
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8.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.6.2.1. 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; 

8.6.3.  comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = --------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG =---------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

8.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, 

ainda, a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio de:  

8.7.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante 
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forneceu objeto compatível em características, quantidades e prazos, 

com o objeto da presente licitação, descrevendo claramente os 

quantitativos fornecidos, devendo ser feita em papel timbrado da 

Declarante, indicando o CNPJ/MF da Licitante e identificação completa 

da empresa/órgão que o expede, e sempre que possível o valor do 

serviço prestado.  Também deverá constar que os serviços foram ou 

estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo nos registros 

até a data da expedição fatos que desabonem a conduta e 

responsabilidade com as obrigações assumidas.  Deve ser datada e 

assinada (nome do representante da Empresa Emitente – cargo-

telefone), conforme Art. 30, § 4º da Lei 8.666/93. 

8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos 

subitens acima assim como os demais, deverão posteriormente, ser 

remetidos em documento digital com autenticação em cartório 

competente, acompanhado da certidão de autenticação digital, nos 

termos, do Art. 32, da Lei 8.666/93, da Lei Federal nº 8.935/94 e da 

Medida Provisória 2.200-2/2001.  

8.9. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados pelo 

pregoeiro, deverão ser encaminhados a Comissão Permanente de 

Licitação – CPL / FASEPA, Situada à Rua: Diogo Móia nº 1.101, Bairro: 

Umarizal, CEP 66055-170, Belém - PA, no prazo de 03 (três) dias 

úteis. 

8.9.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.10. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal, a microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa, será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período;  

8.10.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação;  

8.11. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos 

8.4, 8.5, 8.6 e 8.7, poderá ser substituída pelo registro cadastral 

no Sicaf e em sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for 

realizada por esses entes federativos, no termos do parágrafo único 

do Art. 40 do Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019.  

8.12. Será exigida a seguinte documentação complementar: 

8.12.1. Apresentar, declaração que está ciente e cumprirá a obrigação 

de possuir em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas 

com deficiência no momento da contratação, em atendimento ao disposto 

no § 6° do Art. 28 da Constituição do Estado do Pará, conforme modelo 

do Anexo III, do edital; 

8.13.2. A empresa com quadro funcional inferior a 20 funcionários fica 

dispensada de apresentar declaração do item 8.13.1, devendo 

apresentar declaração de que não cumpre o dispositivo legal em razão 

do número de funcionários que possui. 

8.13.3. Declaração de que possui suporte administrativo, aparelhamento 

e condições adequadas, bem assim pessoal qualificado, disponível para 

a execução do objeto da licitação em Belém/PA; 

8.13.4. As empresas que não possuem Sede, Filial ou Escritório em 

Belém/PA deverão apresentar declaração formal, de que no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, 

providenciará Filial ou Escritório de Representação dotado de 

infraestrutura técnica adequada, com recursos humanos qualificados, 

necessários e suficientes para a prestação dos serviços. 

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

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

eletrônico. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final e, se necessário, conforme o que dispõe o art. 

38, §2°do Decreto Estadual n° 534 de 04 de fevereiro de 2020, os 

documentos complementares do licitante declarado vencedor, deverão 

ser encaminhados no prazo de 02(duas)horas, via anexo do sistema 

(www.comprasgovernamentais.gov.br) a contar da solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico e a proposta deverá: 

9.1.1. 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. 

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento. 

9.2. 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. 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a 

Contratada. 

10.  DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, 

http://www.comprasnet.gov.br/
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se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (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. 

10.2. 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. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de 03 (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 03 (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. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1. 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. 
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11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório.  

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

12.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de 

Contrato. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  

12.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, 

pela contratante, para identificar possível proibição de contratar 

com o Poder Público.  

12.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital.  

12.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” 

ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – 

CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

12.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o 

contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 

prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

12.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato 

ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 

a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados 

os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

13. DO REAJUSTE: 
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13.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados 

anualmente, utilizando-se do menor índice oficial de reajuste 

vigente, pertinente a natureza do objeto do certame. 

13.2. O primeiro reajuste somente poderá se concedido após 12 meses, 

contados a partir da data limite para apresentação da proposta ou 

orçamento a que ele se refere. 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de 

fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência.  

16. DO PAGAMENTO 

16.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pela Contratante, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ S/A, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal 

e recibo devidamente atestados. 

16.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 

“atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.  

16.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

16.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 
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16.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta 

ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital.  

16.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

16.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis 

pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos.   

16.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as 

medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

16.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, 

caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

16.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou 

outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 

em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 

rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF.  

16.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável. 

16.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
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por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 

2002, o licitante/adjudicatário que:  

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o 

termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

17.1.2. apresentar documentação falsa; 

17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. não mantiver a proposta; 

17.1.6. cometer fraude fiscal; 

17.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento 

como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 

licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.3.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou 

irregularidades; 

17.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

contratado, no caso de inexecução total do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 

comunicação oficial; 
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17.3.3. O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no 

contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total 

do contrato, recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, 

contados da comunicação oficial; 

17.3.4.  O atraso injustificado na entrega dos materiais no qual se 

compromete a contratada sujeitará esta a pagamento de multa moratória 

equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da 

obrigação, limitada a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da 

administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 

objeto, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste 

instrumento e na legislação vigente. 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a 

sanção de impedimento. 

17.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará 

sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no SICAF e, no que 

couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

17.6. 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. 

17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 

da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência. 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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18.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, na forma eletrônica, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste PREGÃO, mediante 

petição a ser enviada em FORMATO DOC, EXCLUSIVAMENTE para o endereço 

eletrônico cplfasepa2018@gmail.com. 

18.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao 

pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e 

dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento da impugnação. 

18.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para 

a realização do certame. 

18.4. 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 

eletrônico indicado no Edital. 

18.5. 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. 

18.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas 

pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. 

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 

Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e 

estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

mailto:cplfasepa2018@gmail.com
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19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará 

direito à contratação. 

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 

Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 

importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de 

seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as 

deste Edital. 

19.9. Cópia do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, 

nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e 

www.compraspara.pa.gov.br. 

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/
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19.10.1. Anexo I – Termo de Referência; 

19.10.2. Anexo II – Modelo de Proposta; 

19.10.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Empregabilidade de 

Deficiente; 

19.10.4.  Anexo IV – Minuta de Contrato; 

 

      

Belém (PA), 30 de junho de 2020. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço 

de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, 

remarcação e cancelamento de passagens aéreas, terrestres e fluviais, 

para atender a FASEPA, no período de 12 (doze) meses, conforme 

especificações e condições constantes deste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Considerando a necessidade de garantir a continuidade dos 

serviços de fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais, 

para assegurar o cumprimento da missão institucional. 

Desta forma se faz necessária a contratação efetiva do objeto 

descrito neste Termo de Referência, visando atender a nossa demanda 

com prioridade, prontidão, celeridade e urgência.  

Vale ressaltar que as solicitações de passagens são, em torno de 

90%, para atender as audiências, visitas domiciliares e convivência 

familiar, que têm prazo para serem realizadas, em sua maioria 

determinadas pela Vara da Infância e Adolescência, conforme o caso, 

necessitando que a Empresa vencedora desse certame esteja estruturada 

para agir com eficiência e em tempo hábil à demanda da FASEPA.                        

Ratificamos que a contratação em pauta é indispensável para o 

deslocamento dos servidores, colaboradores e adolescentes da Fundação 

de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA e principalmente para 

audiências judiciais determinadas pelo poder Judiciário da Infância e 

Adolescência, entre outros eventos e atividades que sejam do 

interesse desta Fundação. 

Salientamos que há uma demanda crescente para atender a 

convivência familiar, ou seja, a FASEPA fornece passagens aéreas, 

terrestres ou fluviais, a um membro da família, para garantir a 

visita ao adolescente custodiado pela Fundação, respaldada na 

Constituição Federal e nas determinações judiciais.  



        

 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

                  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/255202 

 

EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 

 

 

 

 

28 

3. DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá: 

 

a) Manter POSTO DE ATENDIMENTO, na cidade de Belém, matriz, filial ou 

preposto, tendo em vista o bom andamento e celeridade no atendimento 

das solicitações desta FASEPA, que se faz necessário, no caso de a 

CONTRATADA estar localizada fora da cidade de Belém. Sendo capaz e 

suficiente para a prestação dos serviços contratados, para a obtenção 

das facilidades a seguir: 

- execução de reserva automatizada, “on-line” e emissão de seu 

comprovante; 

- emissão de bilhetes automatizados, “on-line”; 

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

- consulta e frequência de voos e equipamentos, “on-line”; 

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

- impressão de consultas formuladas; 

- alteração/remarcação de bilhetes;  

- combinação de tarifa; 

- emissão de bilhetes de passagens terrestres e fluviais; 

- entrega na SEDE ADMINISTRATIVA DA FASEPA, de bilhetes de passagens 

aéreas, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da confirmação 

da FASEPA para a aquisição de passagens; 

- entrega na SEDE ADMINISTRATIVA DA FASEPA, de bilhetes de passagens 

terrestres e fluviais, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar 

da confirmação da FASEPA para a aquisição de passagens; 

 

b) Manter para a contratante ou à sua disposição, a qualquer momento, 

em horário compreendido entre 08:00 às 18:00h, de segunda a sexta-

feira, posto de atendimento com funcionários suficientes para atender 

prontamente as solicitações decorrentes dos serviços relacionados na 

alínea “a”, deste subitem. Após o horário estipulado nesta alínea e 

nos fins-de-semana e feriados, a contratada deverá indicar o(a) 

empregado(a) para atender os casos excepcionais e urgentes, 

disponibilizando para a contratante, plantão de telefones fixos e 

celulares; 
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c) Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário 

e frequência de voos (partida/chegada), melhores conexões e das 

tarifas promocionais à retirada dos bilhetes; 

 

d) Proceder a emissão de bilhetes por meio de requisição de 

passagem aérea, terrestre e fluvial, emitida pela FASEPA; 

 

e) Proceder a emissão de bilhetes eletrônicos, ou manual, conforme 

o caso, para outras localidades no Brasil e no exterior, à disposição 

do passageiro, na companhia aérea, ou empresas rodoviárias, ou 

Fluviais, mais próximas ou nos aeroportos, informando o código e a 

empresa;  

 

f) Efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das 

companhias aéreas e empresas rodoviárias e fluviais; 

 

g) Repassar integralmente todos os descontos promocionais de 

tarifas reduzidas, concedidos pelas companhias aéreas, e de empresas 

rodoviárias e fluviais; 

 

h) Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, a comprovação 

dos valores vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, por 

companhia aérea, empresas rodoviárias e fluviais; 
 

i) Ofertar à Contratante, opções de passagens, sempre as de menor 

preço das companhias: aéreas, terrestres e fluviais, devendo ser 

apresentada a impressão da tela da consulta dos trajetos, comprovando 

que o bilhete emitido corresponde ao menor preço para o 

destino/horário/companhia correspondente à fatura. 

 

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

4.1.  A licitante vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços 

objeto deste Termo de Referência, imediatamente após a assinatura do 

contrato. 

 

4.2.  A contratada deverá atender as solicitações da FASEPA, quanto a 

passagens aéreas, terrestres e fluviais, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias;  
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4.2.1. A contratada deverá entregar os bilhetes de passagens 

aéreas, na SEDE ADMINISTRATIVA da Fundação, em até 02 (duas) horas, a 

contar da confirmação da FASEPA para aquisição da passagem, 

diretamente ao Fiscal do Contrato, servidor da FASEPA. 

 

4.2.2. A contratada deverá entregar os bilhetes de passagens 

terrestres e fluviais, na SEDE ADMINISTRATIVA da Fundação, em até 02 

(duas) horas, a contar da confirmação da FASEPA para aquisição da 

passagem, diretamente ao Fiscal do Contrato, servidor da FASEPA. 

 

4.3.  Excepcionalmente, em caráter de urgência, a emissão de bilhete 

de passagem aérea, terrestre e fluvial, poderá ser solicitada pela 

FASEPA, sem a obediência aos prazos previstos nos subitens 4.2, 4.2.1 

e 4.2.2, devendo a contratada, nesse caso, atendê-lo com a agilidade 

requerida.  

 

5. CRITÉRIO PARA ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA 
 

 

5.1. Deverá ser utilizado o critério de julgamento menor preço, 

apurado pelo menor valor ofertado pela prestação do serviço de 

Agenciamento de Viagens, OU SEJA, MENOR TAXA, POR VALOR FIXO, DE 

AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA CADA BILHETE EMITIDO DE PASSAGENS. 

 

5.1.2.  O agenciamento de viagens compreende a emissão, remarcação e 

cancelamento de passagem aérea, pela agência de viagens. 

 

5.1.3. A cobrança da taxa de agenciamento, por valor fixo, será 

cobrada por cada bilhete de passagem fornecido/emitido à FASEPA.  

 

5.2.  A Empresa vencedora do certame, será a que apresentar a 

MENOR TAXA, valor fixo, de agenciamento de viagens aéreas (ITEM 1) e 

MENOR TAXA, valor fixo, de agenciamento de viagens nos bilhetes de 

passagens terrestres e fluviais. 

 

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

6.1. LOTE ÚNICO: PASSAGENS AÉREAS; TERRESTRES E FLUVIAIS: 
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 

ABRANGÊNCIA E QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

VALOR DA TAXA DE 

AGENCIAMENTO (VALOR 

FIXO) 

  

AÉREO 

INTERNACIONAL(04) 

R$ 1 NACIONAL    (90) 

  REGIONAL    (300) 

2 TERRESTRE 
INTERESTADUAL  (65) 

R$ 
INTERMUNICIPAL (900) 

3 FLUVIAL 
INTERESTADUAL   (60) 

R$ 
INTERMUNICIPAL(1000) 

 

1-VALOR TOTAL = V. Tx. de serviço X 394 (passagens) + R$ 350.000,00 = 

VALOR DO CONTRATO COM PASSAGENS AÉREAS. 

 

2-VALOR TOTAL= V. Tx. de serviço X 965 (passagens terrestres) + R$ 

250.000,00 = VALOR DO CONTRATO COM PASSAGENS TERRESTRES. 

 

3- VALOR TOTAL= V. Tx. de serviço X 1060 (passagens fluviais) + R$ 

300.000,00 = VALOR DO CONTRATO COM PASSAGENS FLUVIAIS. 

 

6.2. OS VALORES SÃO ESTIMADOS, SENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 

900.000,00 (BASEADO NA MÉDIA DA DEMANDA/CONSUMO DESTA FUNDAÇÃO - 

CONTRATOS ANTERIORES).  

FICA ESTABELECIDO QUE O VENCEDOR DO CERTAME SE OBRIGA A ATENDER O 

VALOR GLOBAL DE R$ 900.000,00 + OS VALORES DAS TAXAS DE SERVIÇOS COM 

PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E FLUVIAIS, PELO VALOR TOTAL CONTRATADO, 

QUE PODERÁ SER UTILIZADO NAS TRÊS MODALIDADES DE PASSAGENS, CONFORME 

AS DEMANDAS DA FASEPA. PODENDO OS VALORES CONSUMIDOS POR CADA ITEM 

VARIAR PARA MAIS OU MENOS, DEPENDENDO DAS NECESSIDADES DESTA 

FUNDAÇÃO. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas 

avençadas; 
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7.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

 

7.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

fiscalização da FASEPA, cujas obrigações deverá atender prontamente; 

 

7.4. Manter preposto para representá-la quando da execução do 

contrato; 

 

7.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da FASEPA; 

 

7.6.  Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do 

contrato; 

 

7.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos 

serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com a 

FASEPA, sobre assuntos relacionados à execução do contrato; 

 

7.8. Reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de 

passagens aéreas, terrestres e fluviais, com fornecimento do referido 

bilhete ao interessado por meio de posto de atendimento ou bilhete 

eletrônico, quando fora da Sede da FASEPA, no Brasil ou no exterior; 

 

7.9. Efetuar pesquisa nas companhias aéreas, terrestres e fluviais, 

por meio de sistema informatizado de pesquisa próprio, indicando 

obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive 

aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para 

horários compatíveis com a programação da viagem; 

 

7.10. Entregar bilhete de passagem fora do horário de expediente, em 

local indicado pela FASEPA; 
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7.11. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com 

reservas de passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras 

logísticas de embarque, em aeroportos no Brasil ou no exterior; 

 

7.12. Reembolsar a FASEPA o valor correspondente ao preço da passagem 

aérea, terrestre e fluvial, subtraído do valor referente à multa de 

reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos legais que regulam 

a matéria, devidamente comprovado, em virtude da não utilização do 

bilhete, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, inclusive em 

decorrência da rescisão ou extinção contratual; 

 

7.13. Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes 

de passagens e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o 

faturamento, efetuando, no mesmo, o respectivo abatimento; 

 

7.14. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, terrestres e 

fluviais, independentemente da vigência do contrato, não respondendo 

a FASEPA solidária ou subsidiariamente por este reembolso, que é de 

inteira responsabilidade da contratada; 

 

7.15. Manter atualizada a relação das companhias filiadas e com as 

quais mantenha convênio, informando periodicamente a FASEPA as 

inclusões e/ou exclusões; 

 

7.16. Dotar de infraestrutura adequada, o Posto de Atendimento citado 

no subitem 3.1, com pessoal qualificado, necessário e suficiente para 

a prestação dos serviços contratados, como também responsabilizar-se 

pela manutenção dos recursos nele alocados; 

 

7.17. Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, 

especializados no trato de tarifas e emissão de passagens aéreas, 

terrestres e fluviais, devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, da empresa, com fotografia recente; 

 

7.18. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e 

indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, 

assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer 

outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 
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serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos; 

 

7.19. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos 

empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 

exercício das atividades; 

 

7.20. Comunicar de imediato a FASEPA toda e qualquer 

irregularidade observada em virtude da prestação de serviços, 

prestando os esclarecimentos que julgar necessários; 

 

7.21. Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo 

contratante, declaração expedida por companhias aéreas, terrestres e 

fluviais, 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 e que dispõe de terminal para reservas; 
 

7.22.  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 

7.23. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular 

publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, 

objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização do 

contratante; 

 

7.24. Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; e, 

 

7.25. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços 

avençados, sem prévia e expressa anuência do contratante; 

 

7.26. Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o 

valor do Serviço de Agenciamento de Viagens e outra com o valor das 

passagens aéreas, acrescido da taxa de embarque; 
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7.27. Emitir faturas e/ou notas fiscais para as passagens 

terrestres e fluviais, uma contendo o valor do Serviço de 

Agenciamento de Viagens e outra com o valor das passagens terrestres 

e fluvial; 

 

7.28.  É de inteira responsabilidade da Empresa Contratada, a 

realização de cotações de preço de passagens aéreas, terrestres e 

fluviais, como também as articulações junto as Empresas de 

embarcações, para informações de preços/horários de viagens e tudo 

mais necessário para que seja fornecido à FASEPA o valor dos bilhetes 

de passagem. Na cotação de preço deve constar data, horário e valor 

da viagem, sob pena de rescisão contratual; 

 

7.29. Emitir Nota(s) Fiscal (is) dos serviços efetivamente prestados, 

discriminando no corpo da(s) nota(as) fiscal(is), o nome do 

beneficiário, trecho, data da viagem, o período a que se refere o 

serviço/etapa ou parcela, o local da prestação do serviço o número e 

o objeto do respectivo Contrato,  de acordo com o estabelecido neste 

Termo. 

 

7.30.  Trocar a Nota Fiscal sempre que a FASEPA solicitar em virtude 

de ter sido emitida com informações incorretas. 

 

7.31.  Estabelecer novo prazo de vencimento da Nota Fiscal, sempre 

que a mesma for refeita para correções de falhas ocorridas na 

emissão. 

 

7.32. A CONTRATADA deverá emitir todas as Notas Fiscais/Fatura com o 

mesmo CNPJ que consta do Contrato e da Proposta; 

 

7.33.  Atender as solicitações da FASEPA, quanto a passagens 

aéreas, terrestres e fluviais, no prazo máximo de 02 (dois) dias; e 

 

7.33.1. Entregar os bilhetes de passagens aéreas, terrestres e 

fluviais, na sede administrativa da Fundação, em até 02 (duas) horas, 

a contar da confirmação da FASEPA para aquisição da passagem: aérea, 

terrestre, e ou fluvial, diretamente ao Fiscal do Contrato, servidor 

da FASEPA, e ou em casos excepcionais entregar diretamente para o 
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usuário/beneficiário da passagem, isso quando o fiscal do contrato 

solicitar; 

 

7.34. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, não 

transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do Contrato. 

 

7.35. Permitir à CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos 

serviços e o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando 

solicitada, as informações visando ao bom andamento dos serviços. 

 

7.36. A fiscalização pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ainda 

que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na 

ocorrência destes, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE 

ou de seus agentes ou prepostos. 

 

7.37. Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, 

especificações técnicas ou comerciais e inovações da CONTRATANTE de 

que venha ter conhecimento, não podendo, sob qualquer pretexto 

divulgá-las, reproduzi-las ou utilizá-las, sob as penas da lei, mesmo 

depois de encerrada a presente contratação. 

 

7.38. Prestar os serviços, objeto deste Contrato, de segunda a sexta-

feira, das 08h às 18h. 

 

7.39. Disponibilizar serviço de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 

por meio de telefone celular, ou outra forma de comunicação, 

possibilitando a efetiva solução para eventuais problemas decorrentes 

da prestação de serviços, bem como dar suporte a atendimentos 

emergenciais que extrapolem os dias/horários determinados no subitem 

7.37 deste Termo; 

 

7.40. Adequar-se a toda e qualquer modernização tecnológica que a 

CONTRATANTE venha a implementar no sistema tecnológico, visando à 

otimização do atendimento dos serviços contratados; 
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7.41. Informar formalmente a FASEPA no prazo mínimo de 72 horas caso 

necessite suspender por qualquer motivo os serviços contratados pela 

Fundação. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um 

representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei 

nº 8.666/93; 

 

8.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser 

contratada às dependências da Contratante para tratar de assuntos 

pertinentes aos serviços contratados; 

 

8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em 

desacordo com este Termo de Referência; 

 

8.4. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo 

pactuados; 

 

8.5. Comunicar à contratada, a quantidade de bilhetes a serem 

fornecidos, indicando trechos e locais; 

 

8.6. Emitir as requisições de passagens aéreas, numeradas em 

sequência e assinadas pela autoridade competente; 

 

8.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da 

prestação dos serviços contratados; 

 

8.8. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção; 

 

8.9. Realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e 

verificar a pesquisa de preços das passagens feitas pela contratada. 

 

8.10. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação 

de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa; 
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8.11. Solicitar formalmente à contratada, no caso de não utilização 

de bilhete de passagem, em seu percurso total ou parcial, o 

ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação 

em que a contratada deverá emitir a correspondente Nota de Crédito 

que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante 

glosa dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada 

pela contratada;  

 

8.12. Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas 

companhias aéreas em razão do cancelamento das passagens aéreas não 

utilizadas deverão ser consideradas; 

 

8.13. Os valores não processados na fatura relativa ao mês da 

ocorrência deverão ser processados na próxima fatura emitida pela 

contratada; 
 

8.14. Quando do encerramento ou rescisão contratual, na 

impossibilidade de reversão da totalidade dos cancelamentos 

efetuados, o montante a ser glosado poderá ser reembolsado ao Órgão, 

mediante recolhimento do valor respectivo por meio de deposito 

bancário na Conta corrente “C” da FASEPA; 

 

8.15. Definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em classe 

econômica, sem prejuízo das atividades que serão executadas por conta 

da viagem, considerando-se o horário e o período da participação do 

servidor no evento, e ou adolescentes, a pontualidade, o tempo de 

traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição 

laborativa produtiva. 

 

8.16. Apresentar comprovação de disponibilidade, por contrato ou 

termo equivalente, de pelo menos 01 (um) sistema de reserva de 

passagens aéreas, por exemplo, amadeus, sabre ou wordspan. 

 

9. DO PREÇO 

 

9.1. O preço das passagens aéreas, terrestres e fluviais, a ser 

cobrado pela contratada, deverá estar de acordo com as tabelas 

praticadas pelas companhias aéreas terrestres e fluviais, inclusive 
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em casos de tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pelos 

órgãos governamentais reguladores. 

  

10. DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA À AGÊNCIA DE VIAGENS 

 

10.1. A remuneração total a ser paga à agência de viagens será 

apurada a partir do valor ofertado pela prestação de serviço de 

Agenciamento de Viagens compreendendo os serviços de emissão, 

remarcação e cancelamento abrangidos por passagem aérea nacional e 

internacional, terrestres ou fluviais multiplicado pela quantidade de 

passagens aéreas emitidas no período faturado, conforme item 6.1; 

 

10.2. A Fundação pagará, ainda, à contratada o valor da passagem 

aérea, terrestre ou fluvial acrescidas de taxa de embarque, quando 

houver, emitidas no período faturado, conforme item 6.1; 

 

10.3. A contratada deverá emitir faturas e/ou notas fiscais 

distintas, uma contendo o valor do Serviço de Agenciamento de Viagens 

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

embarque, conforme item 6.1; 

 

10.4. Para as passagens terrestres e fluviais, a contratada deverá 

emitir faturas e/ou notas fiscais, especificando: uma contendo o 

valor do Serviço de Agenciamento de Viagens e outra com o valor das 

passagens terrestres e fluviais (acrescido da taxa de embarque, 

quando houver), conforme item 6.2. 

    

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. A empresa vencedora que, convocada dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar 

documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
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XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo 

de Referência e das demais cominações legais. 

 

11.2.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes 

sanções: 

 

a) advertência; 

 

b) multa: 

 

b.1) compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor total do serviço de Agenciamento de Viagens, pela 

recusa em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções previstas; 

b.2) moratória no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por 

cento), calculada sobre o valor total do serviço de Agenciamento de 

Viagens, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez 

por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a 

rescisão do contrato; 

 

b.3) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre 

o valor total do serviço de Agenciamento de Viagens, pela 

inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do 

contrato; 

 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

 

d) 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 o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
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após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 

anterior; 

 

11.2.1.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração ou cobrada judicialmente; 

 

11.2.2.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 

13.2 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada 

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis; 

 

11.2.3.  A sanção estabelecida na alínea “d” do subitem 13.2 é de 

competência exclusiva do Ministro de Estado, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 

anos de sua aplicação;  

 

11.3. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada 

pelo (órgão ou entidade); 

 

11.4. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da 

garantia ou do crédito existente no (órgão ou entidade) em relação à 

contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 

a diferença será cobrada na forma da lei; 

 

11.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser 

relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante 

ato da Administração, devidamente justificado; 

 

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 

e, no caso da aplicação da penalidade descrita na alínea “d” do 

subitem 14.2, a licitante deverá ser descredenciada por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo e das demais 

cominações legais; 
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11.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis; 

 

11.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o 

contraditório e a ampla defesa; 

 

12. DO CONTRATO 

 

12.1. A vigência do contrato será de 12 meses, a contar da data de 

assinatura do mesmo; 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. A FASEPA designará um fiscal para acompanhar a execução do 

contrato, que registrará em relatório todas as ocorrências 

relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados; 

 

13.1.1. O fiscal do contrato está vinculado a DAF/Setor Diárias e 

Passagens, que será responsável pelo atesto das faturas; fiscalização 

e monitoramento da execução do Contrato. 

 

14. LOCAIS DE ENTREGA 

 

14.1. Os bilhetes das passagens, objeto desta licitação, deverão 

ser entregues na Diretoria Administrativa e Financeira da FASEPA, 

Setor Diárias, localizada na Rua Diogo Moia nº 1101, CEP: 66055-170, 

Belém/PA, telefone 32103327; 

 

14.2. Eventualmente, a CONTRATANTE poderá solicitar a entrega em 

outro local, a qual a CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá atender, 

desde que dentro da Região Metropolitana de Belém e Ananindeua. 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pela Contratante, mediante ordem bancária 
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creditada em conta corrente do fornecedor contratado, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal e recibo 

devidamente atestados; 

 

15.2. O prazo para pagamento será contado a partir da data de 

entrada, no setor competente, da Nota Fiscal e Recibo, devidamente 

atestada pelo fiscal do Contrato, servidor da FASEPA;  

 

15.3. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para 

correção, o prazo de pagamento estipulado no subitem 14.1. passará a 

ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos 

documentos. Sendo que a Contratada, ao emitir Nota Fiscal/Fatura, 

para substituir as que já tinham sido recebidas na FASEPA, deverá 

emitir com prorrogação da data para vencimento; 

  

15.4. A Licitante deverá fazer constar a identificação da agência 

e da conta corrente nos documentos de cobrança dos serviços prestados 

tais como, notas fiscais, faturas, recibos e similares; 

 

15.5. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a 

verificação da regularidade da Contratada junto a Seguridade Social – 

CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

15.6. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes às multas ou indenizações devidas pela Contratada, 

nos termos deste Edital e do contrato; 

 

15.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços dos serviços contratados ou 

atualização monetária por atraso de pagamento;  

 

16. ENDEREÇO DO CONTRATANTE  

 

FASEPA – Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, localizada 

na Rua Diogo Móia, nº 1101, CEP: 66055-170, Belém/PA, telefone 

32103327 / 32103302 / 32103308. 
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17. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATANTE 

 

Setor de Diárias e Passagens da FASEPA. 

 

 

 

GRACE PONTES GADELHA ROCHA 

Gerente Administrativa 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência  
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

PROCESSO Nº 2020/255202 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 

OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de 

emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, terrestres e 

fluviais, para atender a FASEPA, no período de 12 meses para atender 

às necessidades de todas as Unidades da Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará – FASEPA, de acordo com informações constantes 
no Termo de Referência, Anexo I. 

LOTE 

 

*Obs: O cálculo dos valores totais dos itens 01, 02 e 03, deverá 

seguir o descrito no item 6.1 do Termo de Referência.  

 

(*) Recomenda-se que o nº do CNPJ seja indicado claramente, devendo 

ser o mesmo constante da documentação do Cadastro da Nota Fiscal, 

caso seja vencedora. 

Prazo de validade da proposta, a contar da data de abertura do 

certame licitatório: ________________ (não inferior a 60 dias), na 

hipótese de não ser indicado prazo de validade, será considerado o 

prazo de 60 (sessenta) dias corridos.  

Declaro que nos valores ora propostos e naqueles que por ventura 

vierem a ser ofertados, através de lances, estão incluídos todos os 

ITEM 

DESCRIÇÃO 

DO 

SERVIÇO 

ABRANGÊNCIA E 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

VLR 

ESTIMADO COM 

PASSAGENS 

VLR DA TAXA 

DE 

AGENCIAMENTO 

(VALOR FIXO) 

VALOR 

TOTAL 

 

01 

 

AÉREO 

INTERNACIONAL(04)         

NACIONAL     (90)               

REGIONAL    (300) 

R$ 350.000,00 R$ 

 

02 TERRESTRE 
INTERESTADUAL  (65) 

INTERMUNICIPAL (900) 
R$ 250.000,00 R$ 

 

03 FLUVIAL 
INTERESTADUAL (60) 

INTERMUNICIPAL(1000) 
R$ 300.000,00 

 

R$ 
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custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do contrato 

objeto desta proposta.   

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Fone:              Fax:          

E-mail:  

Banco:           Agência:              C/C:                                                            

Local/Data:  

Nome do Representante Legal:  

    

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6° DO ART. 28° DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 

 

Ref: Pregão Eletrônico Nº. 03/2020.  

Processo Nº 2020/255202.  

 

(Nome da empresa)   ________________________________________________, 

CNPJ   nº 

_________________________________________________________, sediada 

(endereço 

completo) _________________________________________, declara, sob as 

penas da Lei, que: 

  

( ) Possui no quadro de empregados um percentual mínimo de 5% (cinco 

por cento) de pessoas com deficiência;  

 

( ) Possui em seu quadro menos de 20 (vinte) funcionários.  

 

( ) DECLARA, que está ciente e cumprirá a obrigação de possuir em seu 

quadro de pessoal, 5%(cinco por cento) de pessoas com deficiência no 

momento da contratação,  em atendimento ao disposto no § 6° do Art. 

28 da Constituição do Estado do Pará.  

 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2020.  

 

________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s)legal(is)ou 

procurador(es) devidamente habilitado(s) 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2020-FASEPA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 

PROCESSO Nº 2020/255202 

PARECER JURIDICO N° 105/2020-PROJUR 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, 

COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO 

E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS, E TERRESTRES E 

FLUVIAIS, PARA ATENDER A FASEPA, NO PERÍODO DE 12 

MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEFINIÇÕES 

MÍNIMAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ E A EMPRESA -

________________________. 

 

   Por este Instrumento, de um lado, a Fundação De Atendimento 

Socioeducativo do Pará - FASEPA, devidamente inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 84.154.186/0001-23 com sede na 

Rua Diogo Moia, nº. 1101 – Umarizal/Belém/PA – CEP: 66.055-170, 

doravante denominada CONTRATANTE, Sr MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS 

SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº. 

333.669.262-87 e da Carteira de Identidade nº. 1907359 SSP/PA, 

residente e domiciliado na Cidade de Belém/PA, no uso de suas 

atribuições, e do outro lado, e do outro lado, a empresa xxxxxxxx, 

empresa estabelecida na _____________________________, e-mail: 

__________________, fone/cel: _________________, e CNPJ: 

____________________, doravante denominada CONTRATADA neste ato 

representado pelo Sr. ____________________, identidade n°: 
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________________________, CPF: ________________________________, 

domiciliado em ______________________, têm entre si ajustado o 

presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO:  

1.1. O procedimento licitatório obedecerá às disposições na Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 3.555, 

de 08 de agosto de 2000, Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 

2002, Decreto Estadual nº 0199, de 09 de junho de 2003, Decreto 

Estadual nº 1.106/2014, Decreto Estadual nº 534/2020, Decreto 

Estadual nº 670/2020, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 e alterações – (Código de Defesa do 

Consumidor), Instrução Normativa Nº 03, de 26/04/2018, Acórdão TCU 

1872/2018, e subsidiariamente, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, 

compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de 

passagem aéreas, terrestres e fluviais, para atender a FASEPA, no 

período de 12 meses, conforme especificações e definições mínimas 

constantes no Termo de Referência constante no protocolo 2020/255202. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS:  

3.1. Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá: 
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a) Manter POSTO DE ATENDIMENTO, na cidade de Belém, matriz, filial ou 

preposto, tendo em vista o bom andamento e celeridade no atendimento 

das solicitações desta FASEPA, que se faz necessário, no caso de a 

CONTRATADA estar localizada fora da cidade de Belém. Sendo capaz e 

suficiente para a prestação dos serviços contratados, para a obtenção 

das facilidades a seguir: 

- execução de reserva automatizada, “on-line” e emissão de seu 

comprovante; 

- emissão de bilhetes automatizados, “on-line”; 

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

- consulta e frequência de voos e equipamentos, “on-line”; 

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

- impressão de consultas formuladas; 

- alteração/remarcação de bilhetes; 

- combinação de tarifa; 

- emissão de bilhetes de passagens terrestres e fluviais; 

- entrega na SEDE ADMINISTRATIVA DA FASEPA, de bilhetes de passagens 

aéreas, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da confirmação 

da FASEPA para a aquisição de passagens; 

- entrega na SEDE ADMINISTRATIVA DA FASEPA, de bilhetes de passagens 

terrestres e fluviais, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar 

da confirmação da FASEPA para a aquisição de passagens; 

b) Manter para a contratante ou à sua disposição, a qualquer momento, 

em horário compreendido entre 08:00 às 18:00h, de segunda a sexta-

feira, posto de atendimento com funcionários suficientes para atender 
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prontamente as solicitações decorrentes dos serviços relacionados na 

alínea “a”, deste subitem. Após o horário estipulado nesta alínea e 

nos fins-de-semana e feriados, a contratada deverá indicar o(a) 

empregado(a) para atender os casos excepcionais e urgentes, 

disponibilizando para a contratante, plantão de telefones fixos e 

celulares; 

c) Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, 

horário e frequência de voos (partida/chegada), melhores conexões e 

das tarifas promocionais à retirada dos bilhetes; 

d) Proceder a emissão de bilhetes por meio de requisição de 

passagem aérea, terrestre e fluvial, emitida pela FASEPA; 

e) Proceder a emissão de bilhetes eletrônicos, ou manual, conforme 

o caso, para outras localidades no Brasil e no exterior, à disposição 

do passageiro, na companhia aérea, ou empresas rodoviárias, ou 

Fluviais, mais próximas ou nos aeroportos, informando o código e a 

empresa; 

f) Efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das 

companhias aéreas e empresas rodoviárias e fluviais; 

 

g) Repassar integralmente todos os descontos promocionais de 

tarifas reduzidas, concedidos pelas companhias aéreas, e de empresas 

rodoviárias e fluviais; 

h) Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, a comprovação 

dos valores vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, por 

companhia aérea, empresas rodoviárias e fluviais; 
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i) Ofertar à Contratante, opções de passagens, sempre as de menor 

preço das companhias: aéreas, terrestres e fluviais, devendo ser 

apresentada a impressão da tela da consulta dos trajetos, comprovando 

que o bilhete emitido corresponde ao menor preço para o 

destino/horário/companhia correspondente à fatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.1. Após a assinatura do contrato administrativo, o objeto deste 

deverá ser realizado conforme discriminado abaixo: 

GRUPO ÚNICO: 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO SERVIÇO 

ABRANGÊNCIA E QUANTITATIVO 

ESTIMADO 
QTD 

VALOR (R$) 

ESTIMADO 

VALOR DA TAXA 

DE 

AGENCIAMENTO 

(VALOR FIXO) 

VALOR 

TOTAL 

1 AÉREO 

INTERNACIONAL (04) 

394 350.000,00   
NACIONAL (90) 

REGIONAL (300) 

2 TERRESTRE 

INTERESTADUAL (65) 

965 250.000,00   

INTERMUNICIPAL (900) 

3 FLUVIAL 

INTERESTADUAL (65) 

1065 300.000,00   

INTERMUNICIPAL (1000) 

TOTAL GERAL 2424 
R$ 

900.000,00 
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4.2. Os valores são estimados, sendo o valor total do contrato de R$ 

900.000,00 (baseado na média da demanda/consumo desta fundação - 

contratos anteriores). 

4.3. Fica estabelecido que o vencedor do certame se obriga a atender 

o valor global de R$ 900.000,00 + os valores das taxas de serviços 

com passagens aéreas, terrestres e fluviais, pelo valor total 

contratado, que poderá ser utilizado nas três modalidades de 

passagens, conforme as demandas da Fasepa. Podendo os valores 

consumidos por cada item variar para mais ou menos, dependendo das 

necessidades desta fundação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS: 

5.1. Integra o presente contrato, mesmo sem transcrição e anexação, 

todos os documentos integrantes do processo n° 2020/255202 - FASEPA, 

em especial o Termo de Referência, seus Anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas 

avençadas; 

6.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 

em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

6.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

fiscalização da FASEPA, cujas obrigações deverá atender prontamente; 

6.4. Manter preposto para representá-la quando da execução do 
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contrato; 

6.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da FASEPA; 

6.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do 

contrato; 

6.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos 

serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com a 

FASEPA, sobre assuntos relacionados à execução do contrato; 

6.8. Reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de 

passagens aéreas, terrestres e fluviais, com fornecimento do 

referido bilhete ao interessado por meio de posto de atendimento ou 

bilhete eletrônico, quando fora da Sede da FASEPA, no Brasil ou no 

exterior; 

6.9. Efetuar pesquisa nas companhias aéreas, terrestres e fluviais, 

por meio de sistema informatizado de pesquisa próprio, indicando 

obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive 

aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para 

horários compatíveis com a programação da viagem; 

6.10. Entregar bilhete de passagem fora do horário de expediente, em 

local indicado pela FASEPA; 

6.11. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com 

reservas de passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras 

logísticas de embarque, em aeroportos no Brasil ou no exterior; 
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6.12. Reembolsar a FASEPA o valor correspondente ao preço da 

passagem aérea, terrestre e fluvial, subtraído do valor referente à 

multa de reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos legais 

que regulam a matéria, devidamente comprovado, em virtude da não 

utilização do bilhete, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

inclusive em decorrência da rescisão ou extinção contratual; 

6.13. Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos 

decorrentes de passagens e/ou trechos não utilizados no período a 

que se refere o faturamento, efetuando, no mesmo, o respectivo 

abatimento; 

6.14. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, terrestres e 

fluviais, independentemente da vigência do contrato, não respondendo 

a FASEPA solidária ou subsidiariamente por este reembolso, que é de 

inteira responsabilidade da contratada; 

6.15. Manter atualizada a relação das companhias filiadas e com as 

quais mantenha convênio, informando periodicamente a FASEPA as 

inclusões e/ou exclusões; 

6.16. Dotar de infraestrutura adequada, o Posto de Atendimento 

citado no subitem 3.1, com pessoal qualificado, necessário e 

suficiente para a prestação dos serviços contratados, como também 

responsabilizar-se pela manutenção dos recursos nele alocados; 

6.17. Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, 

especializados no trato de tarifas e emissão de passagens aéreas, 

terrestres e fluviais, devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, da empresa, com fotografia recente; 
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6.18. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e 

indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, 

assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer 

outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 

serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos; 

6.19. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos 

empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 

exercício das atividades; 

6.20. Comunicar de imediato a FASEPA toda e qualquer irregularidade 

observada em virtude da prestação de serviços, prestando os 

esclarecimentos que julgar necessários; 

6.21. Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo 

contratante, declaração expedida por companhias aéreas, terrestres e 

fluviais, 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 e que dispõe de terminal para 

reservas; 

6.22. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

6.23. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular 
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publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, 

objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização do 

contratante; 

6.24. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; e, 

6.25. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços 

avençados, sem prévia e expressa anuência do contratante; 

6.26. Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o 

valor do Serviço de Agenciamento de Viagens e outra com o valor das 

passagens aéreas, acrescido da taxa de embarque; 

6.27. Emitir faturas e/ou notas fiscais para as passagens terrestres 

e fluviais, uma contendo o valor do Serviço de Agenciamento de 

Viagens e outra com o valor das passagens terrestres e fluvial; 

6.28. É de inteira responsabilidade da Empresa Contratada, a 

realização de cotações de preço de passagens aéreas, terrestres e 

fluviais, como também as articulações junto as Empresas de 

embarcações, para informações de preços/horários de viagens e tudo 

mais necessário para que seja fornecido à FASEPA o valor dos 

bilhetes de passagem. Na cotação de preço deve constar data, horário 

e valor da viagem, sob pena de rescisão contratual; 

6.29. Emitir Nota(s) Fiscal (is) dos serviços efetivamente prestados, 

discriminando no corpo da(s) nota(as) fiscal(is), o nome do 

beneficiário, trecho, data da viagem, o período a que se refere o 

serviço/etapa ou parcela, o local da prestação do serviço o número e 
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o objeto do respectivo Contrato, de acordo com o estabelecido neste 

Termo. 

6.30. Trocar a Nota Fiscal sempre que a FASEPA solicitar em virtude de 

ter sido emitida com informações incorretas. 

6.31. Estabelecer novo prazo de vencimento da Nota Fiscal, sempre que 

a mesma for refeita para correções de falhas ocorridas na emissão. 

6.32. A CONTRATADA deverá emitir todas as Notas Fiscais/Fatura com o 

mesmo CNPJ que consta do Contrato e da Proposta; 

6.33. Atender as solicitações da FASEPA, quanto a passagens aéreas, 

terrestres e fluviais, no prazo máximo de 02 (dois) dias; e 

6.33.1 Entregar os bilhetes de passagens aéreas, terrestres e 

fluviais, na sede administrativa da Fundação, em até 02 (duas) 

horas, a contar da confirmação da FASEPA para aquisição da 

passagem: aérea, terrestre, e ou fluvial, diretamente ao Fiscal 

do Contrato, servidor da FASEPA, e ou em casos excepcionais 

entregar diretamente para o usuário/beneficiário da passagem, 

isso quando o fiscal do contrato solicitar; 

6.34. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, não 

transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do Contrato. 

6.35. Permitir à CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços 

e o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando 

solicitada, as informações visando ao bom andamento dos serviços. 

6.36. A fiscalização pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a 
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responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ainda 

que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na 

ocorrência destes, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE 

ou de seus agentes ou prepostos. 

6.37. Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, 

especificações técnicas ou comerciais e inovações da CONTRATANTE de 

que venha ter conhecimento, não podendo, sob qualquer pretexto 

divulgá-las, reproduzi-las ou utilizá-las, sob as penas da lei, 

mesmo depois de encerrada a presente contratação. 

6.38. Prestar os serviços, objeto deste Contrato, de segunda a sexta-

feira, das 08h às 18h. 

6.39. Disponibilizar serviço de plantão 24 (vinte e quatro) horas, por 

meio de telefone celular, ou outra forma de comunicação, 

possibilitando a efetiva solução para eventuais problemas 

decorrentes da prestação de serviços, bem como dar suporte a 

atendimentos emergenciais que extrapolem os dias/horários 

determinados no subitem 7.37 deste Termo; 

6.40. Adequar-se a toda e qualquer modernização tecnológica que a 

CONTRATANTE venha a implementar no sistema tecnológico, visando à 

otimização do atendimento dos serviços contratados; 

7.41. Informar formalmente a FASEPA no prazo mínimo de 72 horas caso 

necessite suspender por qualquer motivo os serviços contratados pela 

Fundação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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7.1. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um 

representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei 

nº 8.666/93; 

7.2. permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser 

contratada às dependências do (órgão ou entidade) para tratar de 

assuntos pertinentes aos serviços contratados; 

7.3. rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em 

desacordo com este Termo de Referência; 

7.4. proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo 

pactuados; 

7.5. comunicar à contratada, a quantidade de bilhetes a serem 

fornecidos, indicando trechos e locais; 

7.6. emitir as requisições de passagens aéreas, numeradas em 

sequência e assinadas pela autoridade competente; 

7.7. proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da 

prestação dos serviços contratados; 

7.8. notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção; 

7.9. disponibilizar espaço físico adequado para a instalação do 

posto de atendimento, observadas as definições de ocupação de espaços 

internos em prédios do (órgão ou entidade); 

7.10. realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e 

verificar a pesquisa de preços das passagens feitas pela contratada, 

comparando-os com os praticados no mercado e inserindo-as no SCDP; 
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7.11. notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação 

de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa; 

7.12. solicitar formalmente à contratada, no caso de não utilização 

de bilhete de passagem, em seu percurso total ou parcial, o 

ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação 

em que a contratada deverá emitir a correspondente Nota de Crédito 

que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante 

glosa dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada 

pela contratada;  

7.13. quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas 

companhias aéreas em razão do cancelamento das passagens aéreas não 

utilizadas deverão ser consideradas; 

7.14. os valores não processados na fatura relativa ao mês da 

ocorrência deverão ser processados na próxima fatura emitida pela 

contratada; 

7.15. quando do encerramento ou rescisão contratual, na 

impossibilidade de reversão da totalidade dos cancelamentos 

efetuados, o montante a ser glosado poderá ser reembolsado ao Órgão, 

mediante recolhimento do valor respectivo por meio de deposito 

bancário na Conta corrente “C” da FASEPA; 

7.16. definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em classe 

econômica, sem prejuízo das atividades que serão executadas por conta 

da viagem, considerando-se o horário e o período da participação do 

servidor no evento, e ou adolescentes, a pontualidade, o tempo de 

traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição 

laborativa produtiva. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO 

8.1. O preço das passagens aéreas, terrestres e fluviais, 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. 

 

CLÁUSULA NONA – DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA À AGÊNCIA DE VIAGENS 

9.1. 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 abrangidos por passagem aérea nacional e 

internacional, multiplicado pela quantidade de passagens aéreas 

emitidas no período faturado, conforme o subitem 4.1 deste Termo de 

Contrato; 

9.2. O órgão ou entidade pagará, ainda, à contratada o valor da 

passagem aérea acrescido da taxa de embarque emitidas no período 

faturado, conforme o subitem 4.1 deste Termo de Contrato; 

9.3. A contratada deverá emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, 

uma contendo o valor do Serviço de Agenciamento de Viagens e outra 

com o valor das passagens aéreas acrescido da taxa de embarque, 

conforme subitem 4.1 deste Termo de Contrato; 

9.4. Para as passagens terrestres e fluviais, a contratada deverá 

emitir faturas e/ou notas fiscais, especificando: uma contendo o 

valor do Serviço de Agenciamento de Viagens e outra com o valor das 
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passagens terrestres e fluviais (acrescido da taxa de embarque, 

quando houver), conforme subitem 4.2 deste Termo de Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO 

10.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados 

anualmente, utilizando-se do menor índice oficial de reajuste 

vigente, pertinente a natureza do objeto do certame. 

10.2. O primeiro reajuste somente poderá ser concedido após 12 meses, 

contados a partir da data limite para apresentação da proposta ou 

orçamento a que ele se refere. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

11.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação 

exigida na legislação pertinente, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Termo de 

Referência e das demais cominações legais. 
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11.2.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes 

sanções: 

a) advertência; 

b) multa: 

b.1) compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor total do serviço de Agenciamento de Viagens, pela 

recusa em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções previstas; 

b.2) moratória no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por 

cento), calculada sobre o valor total do serviço de Agenciamento de 

Viagens, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez 

por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a 

rescisão do contrato; 

b.3) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre 

o valor total do serviço de Agenciamento de Viagens, pela 

inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do 

contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

d) 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 o 
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contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 

anterior; 

11.2.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração ou cobrada judicialmente; 

11.2.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 

13.2 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada 

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis; 

11.2.3. A sanção estabelecida na alínea “d” do subitem 13.2 é de 

competência exclusiva do Ministro de Estado, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 

anos de sua aplicação;  

11.3. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada 

pelo (órgão ou entidade); 

11.4. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da 

garantia ou do crédito existente no (órgão ou entidade) em relação à 

contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 

a diferença será cobrada na forma da lei; 

11.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da 

Administração, devidamente justificado; 
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11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, 

no caso da aplicação da penalidade descrita na alínea “d” do subitem 

14.2, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas neste Termo e das demais cominações 

legais; 

11.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis; 

11.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o 

contraditório e a ampla defesa; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

12.1. O valor global para o fornecimento ora contratado importa em 

R$ xx (xxx), o valor deverá ser determinado de acordo com o serviço 

executado. 

12.2. A CONTRATADA apresentará nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará – BANPARÁ S/A, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal 

e recibo devidamente atestados. 

12.3. O prazo para pagamento será contado a partir da data de 

entrada, no setor competente, da Nota Fiscal e Recibo, devidamente 

atestada pela Diretoria Administrativa e Financeira - DAF. 

12.4. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para 

correção, o prazo de pagamento estipulado no subitem 12.2 passará a 
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ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos 

documentos. 

12.5. A Licitante deverá fazer constar à identificação da agência e 

da conta corrente nos documentos de cobrança dos materiais 

fornecedores tais como, notas fiscais, faturas, recibos e similares. 

12.6. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a 

verificação da regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social – 

CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

12.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 

nos termos deste contrato. 

12.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços dos materiais fornecidos ou 

atualização monetária por atraso de pagamento.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA: 

13.1. Caberá ao servidor designado pela Diretoria Administrativa e 

Financeira - DAF a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos 

correspondentes ao fornecimento dos materiais adquiridos, objeto 

deste contrato, para efeito de pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 

14.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas 

decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado da Fundação 
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de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA para o exercício de 

vigente, como a seguir especificado: 

Unidade Orçamentária: 680201 
Projeto/Atividade: 08.243.1505.8392 / 08.243.1505.8393, 
08.24315058394 e 08.243.1505.8864. 
Natureza da despesa: 339039  

Fonte: 0101 

 

14.1.1. Será providenciada pelo CONTRATANTE a cada início de 

exercício, dotação orçamentária própria para a sua respectiva 

cobertura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

15.1. O prazo de vigência do presente ajuste é de 12 (doze) meses a 

contar da data de assinatura do presente instrumento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

16.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 

da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, 

com a apresentação das devidas justificativas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER 

CONTRATADO: 

17.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado 

poderá ser acrescido ou suprimido até os limites previstos na Lei 

Federal nº 8.666/93. 
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17.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 

serviços contratados. 

17.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos, exceto as supressões resultantes de acordo entre as 

partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

18.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/93.                                                                         

18.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da 

supracitada lei, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

18.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO: 
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19.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que 

ocorrerem circunstâncias alheias à vontade, controle e ação das 

partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma 

do Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO: 

20.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no 

Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias a partir da data 

de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

21.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, para 

dirimir todas as questões relativas ou resultantes do presente 

contrato. 

 Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 

presente Instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para 

um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Belém, ................... de ......................... de 2020. 

MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR  

Presidente da FASEPA 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

NOME:  

CPF:  

RG:  

NOME: 

CPF: 

RG: 

DOE nº. ___ 


