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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0735018/2018 
 
 

 
 

PREÂMBULO 
 
 
 

O  Presidente  do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 
SÉTIMA REGIÃO – CREFITO 7,  por intermédio  da  Comissão  Permanente  de  Licitação, 
designada  pela  Portaria  nº 150/2018, torna público que realizará às 09:00 (horário de 
Brasília) horas do dia 15/08/2018, licitação na modalidade de Pregão, na forma ELETRONICA, 
do tipo maior percentual de desconto, para contratar o objeto descrito abaixo, podendo o 
presente edital ser obtido através do e-mail: licitacao@crefito7.gov.br e no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br ou https://www.crefito7.gov.br 
 
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 
Data: 15/08/2018 
Horário: 09:00h (horário de Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência 
obedecerá à Lei n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º123/2006, Lei   nº 10.520 de 17/07/2002 
e Decreto nº 3.555/2000. 

 
1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de 
Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação cancelamento de passagens 
aéreas nacionais e internacionais, para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7, conforme especificações e condições constantes 
deste Termo de Referência. 
 

mailto:licitacao@crefito7.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.crefito7.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.1.1 Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos 
trechos, nos casos em que isto representa toda a contratação. 
1.1.2 Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente 
de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 
 
2 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.044 – Passagens (Conselheiros). 
 
3 – DA DESPESA 
 
3.1 A despesa para execução do objeto para um período de 12(doze) meses está estimada 
em R$ 100.000,00(Cem Mil Reais); 
3.1.1 Valor total previsto com a emissão de bilhetes para um período de (doze) meses: R$ 
93.540,00(Noventa e Três Mil, Quinhentos e Quarenta Reais); 
3.1.1.1 Total previsto de bilhetes a serem emitidos para um período de (doze) meses: 100 
bilhetes; 
3.1.1.2 Valor médio previsto por bilhete emitido: R$ 935,40(Novecentos e Trinta e Cinco 
Reais e Quarenta Centavos); 
3.1.2 Valor total previsto com o serviço de agenciamento: R$ 6.460,00(Seis Mil, 
Quatrocentos e Sessenta Reais). 
3.1.2.1 Valor Individual previsto com o serviço de agenciamento: R$ 64,60(Sessenta e Quatro 
Reais e Sessenta Centavos) - Percentual Individual previsto: 6,46% 
 
 

4 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços de Agenciamento de Viagens compreendem a reserva, emissão, remissão, 
marcação, remarcação, cancelamento e entrega de bilhetes de passagens aéreas, conforme 
especificações e condições deste Termo de Referência; 
4.2 Prestar, sempre que solicitado, informações sobre roteiros de viagens, horários e 
frequências de partida e de chegada, melhores conexões e das tarifas promocionais à época 
da retirada dos bilhetes; 
4.3 Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação do valor da tarifa 
da passagem emitida; 
4.4 Os serviços serão prestados mediante o envio e recebimento da Requisição de 
Passagens, autorizada e encaminhada pelo Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da Sétima Região - Crefito 7, devendo constar o nome completo, destino, data de ida e/ou 
volta da viagem, horário, e qualquer outra informação que se julgar necessária; 
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4.5 Recebida a solicitação a empresa contratada terá o prazo de 24(vinte e quatro horas) 
para executar os serviços de agenciamento de passagens aéreas, com a emissão de bilhete 
aéreo ou recibo que contenha: nome da empresa, código da reserva, nome do passageiro, 
local e horário de partida e destino do voo, no caso de companhia aérea não emitir bilhete; 
ocasião em que verificando a impossibilidade de executar os serviços conforme especificado 
a empresa contratada deverá, comunicar o fato ao Conselho de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7; 
4.6 Emissão e remissão de passagens aéreas nacionais, nos trechos e horários estabelecidos, 
inclusive retorno, em quaisquer empresas brasileiras de transporte aéreo, sendo que na 
ausência de conexão a passagem poderá, no respectivo trecho, contemplar transportadoras 
aéreas que não sejam brasileiras; 
4.7 Emissão instantânea de bilhete aéreo ou de recibo que contenha nome da empresa, 
código de reserva, nome do passageiro, local e horário de partida e destino de voo, no caso 
da companhia não emitir bilhete aéreo; 
4.8 Expedição de ordem de emissão de bilhete aéreo para outras localidades no Brasil à 
disposição do passageiro na companhia mais próxima ou nos aeroportos, informando ao 
interessado código “Localizador” ou número da Ordem de Passagem; 
4.9 Resolução de problemas que venham a surgir, relacionados com os bilhetes de 
passagens; 
4.10 Envio de bilhetes de passagens fora do horário de expediente, encaminhado via 
protocolo eletrônico (e-mail) por intermédio de funcionário da empresa (contínuo) e quando 
solicitado; 
4.11 A empresa contratada se obriga a repassar integralmente ao Conselho de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7 as tarifas promocionais para os serviços 
prestados, sempre que colocados à disposição dos usuários pelas companhias aéreas. 
 
 
5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 
8ºeus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do Item 
13 deste Edital. 
5.1.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 
credenciados  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  -  Sicaf e 
perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
5.1.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização. 
5.1.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao CREFITO 7 responsabilidades por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.2  As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) ou 
Microempreendedor Individual (MEI), para se utilizarem dos benefícios introduzidos pela  Lei  
Complementar  nº  123,  de  14/12/2006  e  alterações,  deverão  apresentar, CERTIDÃO  que  
ateste  o  enquadramento,  expedida  pela  Junta  Comercial  do seu domicílio, nos termos do 
art. 8º da IN 103/2007, do DNRC – Departamento Nacional de Registro no Comércio. A 
certidão deverá ser enviada, juntamente com os documentos de habilitação a Pregoeira; 
5.2.1 A  falsidade de declaração objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, caracterizará o crime 
de que trata o art. 299, do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras 
penais e das sanções previstas neste Edital; 
5.2.2 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar  em  
qualquer  das  vedações  do  artigo  3°,  parágrafo  4°,  da Lei Complementar   n°   123,   de   
2006,   não   poderá   usufruir   do   tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 
portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração; 
 
6 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO 
 
6.1 É vedada a participação de empresa cujo sócio, proprietário ou acionista, seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de Membros e Servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou 
assessoramento desta Instituição. 
6.2 Não esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si. 
6.3 Não 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 Federal. 
6.4 O licitante, que incluído como membro de uma associação, ou grupo, suas filiais ou 
empresas, que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, só poderá 
apresentar uma única proposta. Para tais efeitos entende-se que faz parte de um mesmo 
grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 
participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou 
subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 
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6.5 A participação nesta licitação importa ao proponente, a irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como a observância dos 
regulamentos e normas administrativas aplicáveis. 
 
7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1 O licitante deverá encaminhar proposta, na forma expressa no sistema eletrônico, até a 
data e o horário marcados para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento das propostas. 
7.2 A disputa dar-se-á da seguinte forma: 
7.2.1 Item 1 – o fornecedor deverá consignar MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o 
Item 1 da proposta, conforme planilha constante no Anexo II. 
7.2.1.1 O valor estimado para o desconto em cima do bilhete é de 0%, sendo facultativa a 
oferta de desconto pelas empresas. 
7.2.2 Item 2 – o fornecedor deverá consignar o MENOR PREÇO (R$) sobre o item 2 da 
proposta, conforme planilha constante no Anexo II. 
7.3 A empresa vencedora será a que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL PARA O GRUPO 1 
(itens 1 e 2). 
7.4 Já devem está inclusos os tributos, taxas, inclusive de embarque), fretes, seguros, 
encargos sociais, etc. e as demais despesas decorrentes da execução do objeto. 
7.5 Para efeito da disputa de lances poderá ser apresentado até 04 (quatro) casas decimais, 
de acordo com o sistema do Comprasnet. 
7.6 O CREFITO 7, para cada fatura emitida, aplicará a seguinte fórmula:  

VT = VB*D + VS*QB + TE 
Onde: 
VT – Valor Total da nota fiscal; VB – Valor do Bilhete; 
D – Desconto (se tiver); 
VA – Valor do Serviço de Agenciamento;  
QB – Quantidade de Bilhetes emitidos;  
TE – Taxas de Embarque. 
 
Exemplo: A empresa vencedora ofereceu 1% (um por cento) de desconto no valor dos 
bilhetes e 100,00 (cem reais) no serviço de agenciamento. A passagem custou 800,00 
(oitocentos reais) IDA e 1.200,00 (mil e duzentos reais) VOLTA, com o valor das taxas de 
embarque de 25,00 (vinte e cinco reais) na IDA e 25,00 (vinte e cinco reais) na VOLTA. 
Onde: 
VB = 1.200 + 800 = 2.000 
D = 1% 
VA = 100 
QB = 2 
TE = 25 +25 = 50 
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VT = VB*D + VS*QB + TE VT = 2.000*1% + 100*2 + 50 VT = 1.980 + 200 + 50 
VT = 2.230,00 
7.7 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
7.8 Os licitantes, antes de registrarem seus preços, deverão analisar toda a documentação 
referente a presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não 
incorrerem em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimo de preços propostos. 
7.9 Para valores R$ 0,00 no serviço de agenciamento será solicitado do fornecedor 
documento que comprove a exequibilidade da oferta. 
7.9.1 Havendo empates no valor do serviço de agenciamento, o próprio sistema do 
Comprasnet registrará a empresa que ofereceu o primeiro lance, no caso de empate e 
registro de preços no mesmo horário, haverá sorteio presencial, para o qual serão 
convocados todos os licitantes, cuja participação será opcional. 
 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO 
 

8.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e 
na hora indicadas no preâmbulo desde Edital, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
8.2 Após a abertura, a Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não apresentam conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
8.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.4 Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
8.5 Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
9 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
9.2 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
10 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
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10.1 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance. 
10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances 
de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo 
sistema. 
10.3 A licitante somente poderá oferecer lance superior (1 item) ou inferior (2 item) ao 
último por ela ofertado e registrado no sistema. 
10.4 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valores registrados, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
10.5 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
10.6 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 
10.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 
10.8 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais .gov.br. 
10.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante 
aviso de fechamento iminente. 
10.10 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a fase de lances. 
10.11 Na hipótese de ocorrência de sorteio presencial, a sessão será realizada nas 
dependências do CREFITO 7 em Salvador/BA, no seguinte endereço: Av. Tancredo Neves, nº 
939, Bairro: Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021. 
10.12 Do sorteio, resultará classificação dos licitantes de 1 até o número de empates 
identificados. 
10.13 No final do procedimento será formalizada ata a ser assinada por todos os presentes, 
pregoeiro e equipe de apoio, licitantes e demais presentes, posteriormente juntada ao 
processo licitatório e informado o resultado no Comprasnet, via chat. 
 
11 – DA NEGOCIAÇÃO 
 
11.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 
para a contratação. 
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11.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
 
12 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
12.1 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 
proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 01 (uma) hora, 
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no 
sistema Comprasnet. 
12.1.1 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo 
a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
12.1.2 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Setor de Compras e Licitação do CREFITO 7, situado à Av. Tancredo Neves, 
nº 939, Bairro: Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador/BA, das 08:00 ás 17:00. 
12.1.3 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar documentação indicada 
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
 

13 – DA HABILITAÇÃO 
 

13.1 A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 
13.2 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências. 
13.3 Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento das 
vedações elencadas na Seção 05 – não poderão participar deste pregão,  mediante consulta 
ao: Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 
13.4 Cadastro Nacional das Condenações Cíveis por Atos de  Improbidade  Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
13.5 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 
13.6 As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 
13.7 Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar: 
13.7.1 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php%3B
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em 
vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 
13.8 As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de 
qualificação técnico-operacional: 
13.8.1 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços 
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, assim considerados a execução de 
serviços semelhantes que abranjam, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade 
total de bilhetes estimados; 
13.8.2O(s) documento(s) deverá(ao) conter o nome, o endereço e o telefone de contato 
do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio que permita ao órgão promotor da licitação 
manter contato com a(s) empresa(s) atestantes(s). 
13.8.3 Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar o 
reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a 
declaração. 
13.9As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de 
qualificação econômico-financeira: 
13.9.1Balanço patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei; 
13.9.2Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 
13.10 Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão 
comprovar o seguinte: 
13.10.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1; 
13.11 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços caso o 
exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data da sessão pública de abertura deste processo licitatório, o Balanço Patrimonial poderá 
ser atualizado por índices oficiais. 
13.12 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 
13.13 Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços indicada no item 13, em arquivo único, por meio da 
opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada 
condição. 
13.13.1 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema   
Comprasnet   poderão   ser   solicitados   em   original   ou   por cópia autenticada a qualquer 
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
13.13.2 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Setor de Compras e Licitações do Conselho Regional de Fisioterapia e 
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Terapia Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7, situado na Av. Tancredo Neves, nº 939, 
Bairro: Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador/BA. 
13.14 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 
13.15Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
13.16 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de5 (cinco) dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
13.16.1 O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da 
fase de habilitação. 
13.16.2 A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração 
pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 
13.17 A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. 
13.18 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 
13.19 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
 

14 – DO RECURSO 
 
14.1 Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso. 
14.1.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 
objeto à licitante vencedora. 
14.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
14.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual 
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
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14.4 As intensões de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente. 
14.5 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

15 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

15.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
15.2 A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7. 
15.3 O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 
 

16 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
16.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada 
para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo dos sansões previstas neste Edital. 
16.1.1 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada 
pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os 
termos deste Edital. 
16.2 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo Crefito 7. 
16.3 Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros 
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 
16.4 Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta a das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação. 
 

17 – DO LOCAL E HORÁRIO DE EXECUCAO DOS SERVIÇOS 
 

17.1 A adjudicatária deverá proceder à execução do serviço na data de início da vigência do 
Contrato. 
17.2 A Administração do CREFITO 7 através de seu representante especialmente designado 
efetuará o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, observando o fiel 
cumprimento do Contrato. 
17.3Sem prejuízo das disposições contidas neste Edital, fica obrigada a licitante: 
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a) Responsabilizar-se pelos danos causados ao CREFITO 7, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução dos serviços; 
b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste 
Edital, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha que ser apresentada, 
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CREFITO 7; 
c) Atender às determinações da fiscalização do CREFITO 7; 
d) Manter entendimentos com o CREFITO 7, objetivando evitar transtornos e atrasos na 
execução dos serviços. 
16.4Dos cancelamentos e reembolsos: 
a)Os pedidos de cancelamentos de bilhetes não utilizados, total ou parcialmente, ocorridos 
por mudança de planos em atenção à necessidade do serviço, desde que esteja no prazo de 
cancelamento concedido pelas Companhias Aéreas - os quais deverão ser devidamente 
comprovados pela CONTRATADA - implicarão em cancelamento automático sem ônus para o 
CREFITO 7 e não serão incluídas no faturamento. 
b)Os valores dos bilhetes ou trechos não utilizados serão restituídos no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados da data da solicitação do reembolso pelo CREFITO 7. A 
CONTRATADA deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos inerentes ao 
cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela empresa aérea 
pelo cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o bilhete ou trecho 
cancelado. 
 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRADA 

 
18.1 executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 
18.2 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; 
18.3 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CREFITO 7, 
cujas obrigações deverá atender prontamente; 
18.4 responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato; 
18.5arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e como os tributos 
resultantes do cumprimento do contrato; 
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18.6 manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante para tratar com o CREFITO 7, sobre assuntos relacionados à execução do 
contrato; 
18.7 reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, com fornecimento do referido bilhete ao interessado por meio de bilhete 
eletrônico, quando fora da Sede do CREFITO 7, no Brasil ou no exterior; 
18.8efetuar pesquisa nas companhias aéreas, 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;  
18.9entregar bilhete de passagem fora do horário de expediente, via e-mail, quando 
solicitado; 
18.10 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; 
18.11reembolsar ao CREFITO 7 o valor correspondente ao preço da passagem aérea, 
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; 
18.12fornecer, 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; 
18.13reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do 
contrato, não respondendo o CREFITO 7 solidária ou subsidiariamente por este reembolso, 
que é de inteira responsabilidade da contratada; 
18.14manter atualizada a relação das companhias filiadas e com as quais mantenha 
convênio, informando periodicamente ao CRFA/C as inclusões e/ou exclusões; 
18.15empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, especializados no trato 
de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais; 
18.15.1 substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a 
prestação dos serviços. 
18.16 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; 
18.17 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; 
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18.18 comunicar de imediato ao CREFITO 7 toda e qualquer irregularidade observada em 
virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários; 
18.19 fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo contratante, declaração 
expedida por companhias aéreas legalmente estabelecidas no País, de que é autorizada a 
comercializar passagens em seu nome; que possui idoneidade creditícia; que se encontra em 
dia com suas obrigações contratuais e financeiras perante as mesmas e que dispõe de 
terminal para reservas; 
18.20 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; 
18.21 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; 
18.22 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e, 
18.23 não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 
expressa anuência do contratante; 
 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
19.1 acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um especialmente designado, nos 
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
19.2 permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências 
do CREFITO 7, para tratar de assuntos pertinente aos serviços contratados; 
19.3 rejeitar, todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 
Referencia; 
19.4 proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados; 
19.5 comunicar à contratada, a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando 
trechos e locais; 
19.6 proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 
serviços contratados; 
19.7 notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
19.8 realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e verificar a pesquisa de 
preços das passagens feitas pela contratada; 
19.9 notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantido o contraditório e a ampla defesa; 
19.10 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 
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que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos valores 
respectivos na própria fatura mensal apresentada pela contratada; 
19.11 quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias aéreas 
em razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas; 
19.12 os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser 
processados na próxima fatura emitida pela contratada; 
19.13 quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da 
totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado poderá ser deduzido da 
garantia apresentada na contratação, ou ser reembolsado ao órgão ou entidade, mediante 
recolhimento do valor respectivo por meio de Guia de recolhimento da União – GRU; 
19.14 definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em classe econômica, sem 
prejuízo do estabelecido no art. 27 do Decreto n° 71.733, de 1973 (alterado pelo art. 1º do 
Decreto nº 3.643, de 2000) e na Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 2009, considerando-
se o horário e o período da participação do servidor no evento, a pontualidade, o tempo de 
translado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva. 
 

20 – DA FORMA PAGAMENTO 
 

20.1 O pagamento será efetuado, mediante crédito em conta bancária indicada pela 
empresa contratada ou boleto bancário, no prazo de até 08(oito) dias úteis, após a 
apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor responsável pelo 
acompanhamento dos serviços, acompanhada dos respectivos comprovantes de emissão 
dos bilhetes e das certidões negativas de débitos da Secretaria de Fazenda Estadual ( Pessoa 
Física e Jurídica), do INSS(Pessoa Jurídica), do FGTS(Pessoa Jurídica), da Receita 
Federal(Pessoa Jurídica) e da Fazenda Municipal(Pessoa Jurídica) para devida conferência e 
atestada pelo setor competente do CREFITO 7; 
20.1.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30(trinta) dias após a data de sua apresentação 
válida; 
20.1.2 O pagamento será efetuado mediante crédito em conta bancária indicada pela 
empresa contratada ou boleto bancário. Será considerada data do pagamento o dia em que 
constar como emitida a ordem bancária, com prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para 
ser encaminhado ao Banco; 
20.1.3 A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 
Fiscal/Fatura após a ocorrência, certificada pela CONTRATADA; 
20.1.4 A cada pagamento a CONTRATADA deverá juntar à sua nota fiscal, as certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas na habilitação para participar da 
licitação originária deste contrato; 
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20.1.5 Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação de sua responsabilidade. Esse fato não será gerador de direito a 
atualização monetária; 
20.2 A fatura deverá conter o valor sobre os bilhetes de passagens aéreas, independente de 
preço promocional oferecido pelas companhias aéreas; 
20.3 O valor dos bilhetes ou trechos não utilizados pela CONTRATANTE será reembolsado no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da requisição do reembolso; 
20.4 A CONTRATADA deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos inerentes ao 
cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela empresa aérea 
pelo cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o bilhete ou trecho 
cancelado, não sendo estornado a Taxa RAV para o órgão solicitante, permanecendo como 
remuneração para a agência de viagens; 
20.5 As faturas correspondentes às passagens aéreas deverão ser apresentadas contendo os 
seguintes dados: 
a) Requisição de bilhete; 
b) Identificação do bilhete(número, transportadora e trecho); 
c) Nome do passageiro; 
d) Valor do bilhete; 
e) Valor correspondente a taxa de agenciamento; 
f) Valor da Taxa de Embarque; 
g) Valor líquido da fatura; 
h) Valor bruto da fatura; 
i) Cópia do bilhete de passagem. 
 
20.6 Havendo pendências em relação a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE o notificará para saná-la, no prazo designado, sob pena de aplicação das 
sanções administrativas previstas no Edital e no Decreto 3.555/2000, sendo vedada a 
suspensão de pagamento por este motivo; 
20.7 Caso a licitante goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de 
documentação hábil ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL – Lei Complementar 
n.º123/06, pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 1.234/12, 
alterada pela IN 1.244/12, ambas da Secretaria da Receita Federal. Após a apresentação da 
referida comprovação, a licitante vencedora ficará responsável por comunicar a este CRF 
qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução 
do contrato; 
20.7.1 A documentação mencionada no subitem 20.1 é imprescindível para a efetivação do 
pagamento e deverá ser fornecida juntamente com a nota fiscal/fatura; 
20.8 Em caso de atraso no fornecimento das passagens ou inexecução parcial do ajuste, 
ocorrerá o pagamento somente da parte adimplida, podendo ser retido o valor estimado das 
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penalidades previstas, até a apuração no regular procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e ampla defesa. 

 

21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1 Os licitantes, adjudicatário e demais participantes desta licitação estarão sujeitos às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa; 
21.2 O atraso injustificado no início do contrato, a não manutenção da proposta, o 
cometimento de atos julgados inidôneos, a prestação de declarações falsas ou o 
cometimento de fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, sujeitará 
o contratado às penalidades previstas na Lei e no Contrato, ficando o licitante impedido de 
licitar e contratar com a Administração por até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do Contrato pela Administração e de responder por perdas e danos; 
21.3 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato no prazo estabelecido neste 
edital, injustificadamente, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ele 
adjudicado; 
21.4 O atraso na entrega dos produtos para efeito de cálculo de multa será contado em dias 
corridos, a partir do dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de expediente normal na 
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte; 
21.5 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corrido, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pelo órgão; 
21.6 O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontado 
da Nota Fiscal ou crédito existente no órgão indicado acrescido de juros moratório de 
1%(um por cento) ao mês. 
21.7As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificável e 
aceito, submetido à aprovação da autoridade competente – pelo Pregoeiro e submetido à 
autoridade do órgão promotor da licitação durante a realização do certame ou pelo fiscal do 
contrato e submetido à aprovação pela autoridade do órgão  solicitante, durante a execução 
do contrato; 
21.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa do processo administrativo; 
21.9 Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos itens 
anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação específica, 
subsidiariamente; 
21.10 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de 
Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, e nos art. 
77 a 80, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, bem como disposto no Decreto nº 3.555/2000, 
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório; 
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21.11 Se a CONTARATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002 ou no Decreto de nº 3.555/2000, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções: 
I. multa; 
II. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
21.12 A multa e a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos 
seguintes limites máximos: 
I-1% (um por cento) de juros ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parcela do objeto não realizado; 
II-10% (dez por cento) de multa sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro 
dia de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o 
edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; 
 

22 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

22.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante   
petição   a   ser   enviada   exclusivamente   para   o   endereço   eletrônico 
licitacao@crefito7.gov.br, até as 17 horas, no horário oficial de Brasília-DF. 
22.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor jurídico, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
22.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
22.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico licitacao@crefito7.gov.br. 
22.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 
no sistema eletrônico para os interessados. 
 

23 – DAS DISPÓSIÇÕES FINAIS 
 
 

23.1 Ao Presidente do Crefito 7 compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 
23.1.1A anulação do Pregão induz à do contrato. 
 

mailto:licitacao@crefito7.gov.br,
mailto:compras@crfac.org.br
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23.2 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
23.3 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 
para fins de classificação e habilitação. 
23.4 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
23.4.1 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 
23.5Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão 
as últimas. 
 

24 – DOS ANEXOS 
 
24.1 Acompanham este edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência 
 
Anexo II – Modelo da Proposta de Preços 
 
Anexo III - Minuta de Contrato 
 
Anexo IV – Planilha Orçamentária 
 

Salvador, 24 de julho de 2018. 
 
 
 
 

NEILA MASCARENHAS MOTA 
PREGOEIRA 

 
 
 

CAROLINE BARRETO DE ANDRADE 
EQUIPE DE APOIO 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0735018/2018 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de 
Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens 
aéreas nacionais e internacionais, para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7, conforme especificações e condições constantes 
deste Termo de Referência. 
1.1.1 Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos 
trechos, nos casos em que isto representa toda a contratação. 
1.1.2 Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente 
de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Há de se perceber que o objeto que se intenta contratar visa a possibilitar que o 
deslocamento de servidores, conselheiros e convidados desempenho de suas atribuições 
funcionais ou participação em representando o Crefito 7, seja atendida através do serviço de 
transporte aéreo de passageiros, uma vez que tal modalidade de transporte conjuga critérios 
excelentes de segurança, rapidez e conforto, representando a solução custo e eficaz nos 
serviços prestados pelo Conselho. 
 
3 - NATUREZA DOS SERVIÇOS 
 

3.1 Trata-se da Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
Agenciamento de Viagens, de natureza continuada; 
3.1.1 Orientação Normativa/AGU de nº 8, de 01.04.2009 (DOU de 07.04.2009, S. 1, p. 13: 
enquadra-se no conceito de serviço previsto no inc. II do art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993"; 
3.1.2 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pela autoridade competente para celebrar o contrato, art. 57, § 2 da Lei 8.666/93. 
 
4 - SERVIÇO COMUM 
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4.1 Conforme disposto no art. 1° do Decreto n° 5.450/2005, que preceitua que "A 
modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, destina-se à aquisição de bens  e 
serviços  comuns" e, conforme  o  §  1°  do  Art. 2°, "Consideram-se  bens  e   serviços 
comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado", 
declaramos que o objeto acima descrito enquadra-se na definição de bens/serviços comuns. 
 
5 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 Os serviços de Agenciamento de Viagens compreendem a reserva, emissão, remissão, 
marcação, remarcação, cancelamento e entrega de bilhetes de passagens aéreas, conforme 
especificações e condições deste Termo de Referência; 
5.2 Prestar, sempre que solicitado, informações sobre roteiros de viagens, horários e 
frequências de partida e de chegada, melhores conexões e das tarifas promocionais à época 
da retirada dos bilhetes; 
5.3 Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação do valor da tarifa 
da passagem emitida; 
5.4 Os serviços serão prestados mediante o envio e recebimento da Requisição de 
Passagens, autorizada e encaminhada pelo Crefito 7, devendo constar o nome completo, 
destino, data de ida e/ou volta da viagem, horário, e qualquer outra informação que se 
julgar necessária; 
5.5 Recebida a solicitação a empresa contratada terá o prazo de 24(vinte e quatro horas) 
para executar os serviços de agenciamento de passagens aéreas, com a emissão de bilhete 
aéreo ou recibo que contenha: nome da empresa, código da reserva, nome do passageiro, 
local e horário de partida e destino do voo, no caso de companhia aérea não emitir bilhete; 
ocasião em que verificando a impossibilidade de executar os serviços conforme especificado 
e empresa contratada deverá comunicar o fato ao CREFITO 7; 
5.6 Emissão e remissão de passagens aéreas nacionais, nos trechos e horários 
estabelecidos, inclusive retorno, em quaisquer empresas brasileiras de transporte aéreo, 
sendo que na ausência de conexão a passagem poderá, no respectivo trecho, contemplar 
transportadoras aéreas que não sejam brasileiras; 
5.7 Emissão instantânea de bilhete aéreo ou de recibo que contenha nome da 
empresa, código de reserva, nome do passageiro, local e horário de partida e destino de voo, 
no caso da companhia não emitir bilhete aéreo; 
5.8 Expedição de ordem de emissão de bilhete aéreo para outras localidades no Brasil à 
disposição do passageiro na companhia mais próxima ou nos aeroportos, informando ao 
interessado código “Localizador” ou número da Ordem de Passagem; 
5.9Resolução de problemas que venham a surgir, relacionados com os bilhetes de 
passagens; 
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5.10Envio de bilhetes de passagens fora do horário de expediente, encaminhado via 
protocolo eletrônico (e-mail) por intermédio de funcionário da empresa (contínuo) e quando 
solicitado; 
5.11 A empresa contratada se obriga a repassar integralmente ao Conselho de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7 as tarifas promocionais para os serviços 
prestados, sempre que colocados à disposição dos usuários pelas companhias aéreas. 
 
 

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 A adjudicatária deverá proceder à execução do serviço na data de início da vigência do 
Contrato. 
6.2 A Administração do Crefito 7, através do seu representante especialmente designado 
efetuará o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, observando o fiel 
cumprimento do Contrato. 
6.3 Sem prejuízo das disposições contidas neste Edital, fica obrigada a licitante:  
a) Responsabilizar-se pelos danos causados ao CREFITO 7, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução dos serviços;  
b)Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste 
Edital, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha que ser apresentada, 
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CREFITO 7; 
c) Atender às determinações da fiscalização do CREFITO 7; 
d)Manter sempre um funcionário à disposição do CREFITO 7 por telefone ou e- mail. 
e)Manter entendimentos com o CREFITO 7, objetivando evitar transtornos e atrasos na 
execução dos serviços. 
6.4Dos cancelamentos e reembolsos 
a)Os pedidos de cancelamentos de bilhetes não utilizados, total ou parcialmente, ocorridos 
por mudança de planos em atenção à necessidade do serviço, desde que esteja no prazo de 
cancelamento concedido pelas Companhias Aéreas - os quais deverão ser devidamente 
comprovados pela CONTRATADA - implicarão em cancelamento automático sem ônus para o 
CREFITO 7 e não serão incluídas no faturamento. 
b)Os valores dos bilhetes ou trechos não utilizados serão restituídos no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados da data da solicitação do reembolso pelo CREFITO 7. A 
CONTRATADA deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos inerentes ao 
cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela empresa aérea 
pelo cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o bilhete ou trecho 
cancelado. 
 
7 - DO PREÇO 
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7.1 O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela contratada, deverá estar de acordo 
com as tabelas praticadas pelas companhias aéreas, inclusive em casos de tarifas 
promocionais, nas formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores. 
 
 
 
 

8 – DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA À AGÊNCIA DE VIAGENS 
 
8.1 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. 
8.2 O CREFITO 7 pagará, ainda, à contratada o valor da passagem aérea acrescido da taxa de 
embarque emitidas no período faturado. 
 
9 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

 
GRUPO 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 
VALOR 

UNITÁRIO 

DESCONTO 
ESTIMADO 

NOS 
BILHETES(%) 

SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

 
 
1 

 
 
1 

VALOR ESTIMADO 
PARA AQUISIÇÃO 
DE PASSAGENS 

 
 
BILHETE 

 
 
100 

 
 
R$ 935,40 

  
 
 

 
 
R$ 93.540,00 

 
2 

SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO 

 
SERVIÇO 

 
100 

 
R$ 64,60 

 
 

  
R$ 6.460,00 

 
9.1 Valor estimado para aquisição de passagens R$ 93.540,00 (Noventa e Três Mil 
Quinhentos e Quarenta Reais); 
9.1.1 Os valores totais estimados para aquisição de passagens já estão inclusas despesas 
com taxa de embarque; 
9.2 Valor estimado para Serviço de Agenciamento R$ 6.460,00 (Seis Mil, Quatrocentos e 
Sessenta Reais); 
9.3 Para a quantidade de bilhetes foram considerados, em separado, trechos completos de 
ida e de volta, desconsiderando as conexões. Exemplo: trecho de ida e volta de Salvador x 
Brasília x Salvador, com conexão em São Paulo, foram considerados dois bilhetes; 
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9.4 O quantitativo de bilhetes acima estimado é para embasar a realização do certame, 
ficando o CREFITO 7 obrigado ao pagamento somente dos valores inerentes aos bilhetes 
efetivamente emitidos pela contratada, tendo como base o resultado final da licitação. 
 
10.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.044 – Passagens(Conselheiros).  
 
11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
11.1A qualificação técnica será comprovada mediante: 
11.1.1Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços 
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, assim considerados a execução de 
serviços semelhantes que abranjam, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade 
total de bilhetes estimados; 
11.1.2O(s) documento(s) deverá(ao) conter o nome, o endereço e o telefone de contato 
do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio que permita ao órgão promotor da licitação 
manter contato com a(s) empresa(s) atestantes(s). 
11.1.3Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar o 
reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a 
declaração. 
 
12 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

12.1 Vigência do contrato deverá obedecer o disposto no caput do art. 57, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
12.1.1 De acordo com a atividade do órgão ou entidade, o contrato poderá ser de caráter 
continuado, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57, 
da Lei nº 8.666/93. 
12.2 Não há impedimento legal na formalização contratual com período de vigência superior 
aos 12 (doze) meses. Inclusive, no âmbito do CREFITO 7 e de outros órgãos/entidades da 
Administração Pública, existem contratos de serviços continuados que foram firmados com 
tal característica. 
12.3 Ademais, como são serviços que diariamente serão demandados, a contratação 
continuada minimiza os custos administrativos com a celebração de termos aditivos, uma 
vez que para as prorrogações é necessária a análise pela assessoria jurídica, além de ser 
necessária a publicação de extrato no DOU, o que também gera custos à Administração. 
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13 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

13.1 A fase de lances acontecerá da seguinte forma: 
13.1.1 Item 1 – o fornecedor deverá consignar o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, sobre 
o item 1 da proposta, conforme planilha constante no item 9 (Do Valor Estimado da 
Contratação). 
13.1.1.1 O valor estimado para o desconto em cima do bilhete é de 0%, sendo facultativa a 
oferta de desconto pelas empresas. 
13.1.2 Item 2 – o fornecedor deverá consignar o MENOR PREÇO (R$) sobre o item 2 da 
proposta, conforme planilha constante no item 9 (Do Valor Estimado da Contratação). 
13.2 A empresa vencedora será a que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL PARA O GRUPO 1 
(itens 1 e 2). 
13.3 Como o sistema transforma o percentual de desconto em valores, o próprio sistema 
informará, após a fase de lances, a ordem de classificação. 
 
14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

14.1 executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 
14.2 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; 
14.3 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CREFITO 7, 
cujas obrigações deverá atender prontamente; 
14.4 responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato; 
14.5arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e como os tributos 
resultantes do cumprimento do contrato; 
14.6 manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante para tratar com o CREFITO 7, sobre assuntos relacionados à execução do 
contrato; 
14.7 reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, com fornecimento do referido bilhete ao interessado por meio de bilhete 
eletrônico, quando fora da Sede do CREFITO 7, no Brasil ou no exterior; 
14.8efetuar pesquisa nas companhias aéreas, 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;  
14.9entregar bilhete de passagem fora do horário de expediente, via e-mail, quando 
solicitado; 
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14.10 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; 
14.11 reembolsar ao CREFITO 7 o valor correspondente ao preço da passagem aérea, 
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; 
14.12fornecer, 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; 
14.13reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do 
contrato, não respondendo o CREFITO 7 solidária ou subsidiariamente por este reembolso, 
que é de inteira responsabilidade da contratada; 
14.14manter atualizada a relação das companhias filiadas e com as quais mantenha 
convênio, informando periodicamente ao CRFA/C as inclusões e/ou exclusões; 
14.15empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, especializados no trato 
de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais; 
14.15.1 substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a 
prestação dos serviços. 
14.16 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; 
14.17 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; 
14.18 comunicar de imediato ao CREFITO 7 toda e qualquer irregularidade observada em 
virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários; 
14.19 fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo contratante, declaração 
expedida por companhias aéreas legalmente estabelecidas no País, de que é autorizada a 
comercializar passagens em seu nome; que possui idoneidade creditícia; que se encontra em 
dia com suas obrigações contratuais e financeiras perante as mesmas e que dispõe de 
terminal para reservas; 
14.20 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; 
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14.21 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; 
14.22 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e, 
14.23 não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 
expressa anuência do contratante; 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
15.1 acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um especialmente designado, nos 
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
15.2 permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências 
do CREFITO 7, para tratar de assuntos pertinente aos serviços contratados; 
15.3 rejeitar, todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 
Referencia; 
15.4 proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados; 
15.5 comunicar à contratada, a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando 
trechos e locais; 
15.6 proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 
serviços contratados; 
15.7 notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
15.8 realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e verificar a pesquisa de 
preços das passagens feitas pela contratada; 
15.9 notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantido o contraditório e a ampla defesa; 
15.10 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; 
15.11 quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias aéreas 
em razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas; 
15.12 os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser 
processados na próxima fatura emitida pela contratada; 
15.13 quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da 
totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado poderá ser deduzido da 
garantia apresentada na contratação, ou ser reembolsado ao órgão ou entidade, mediante 
recolhimento do valor respectivo por meio de Guia de recolhimento da União – GRU; 
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15.14 definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em classe econômica, sem 
prejuízo do estabelecido no art. 27 do Decreto n° 71.733, de 1973 (alterado pelo art. 1º do 
Decreto nº 3.643, de 2000) e na Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 2009, considerando-
se o horário e o período da participação do servidor no evento, a pontualidade, o tempo de 
translado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva. 

16 – DA FORMA PAGAMENTO 
 

16.1 O pagamento será efetuado, mediante crédito em conta bancária indicada pela 
empresa contratada ou boleto bancário, no prazo de até 08(oito) dias úteis, após a 
apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor responsável pelo 
acompanhamento dos serviços, acompanhada dos respectivos comprovantes de emissão 
dos bilhetes e das certidões negativas de débitos da Secretaria de Fazenda Estadual ( Pessoa 
Física e Jurídica), do INSS(Pessoa Jurídica), do FGTS(Pessoa Jurídica), da Receita 
Federal(Pessoa Jurídica) e da Fazenda Municipal(Pessoa Jurídica) para devida conferência e 
atestada pelo setor competente do CREFITO 7; 
16.1.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30(trinta) dias após a data de sua apresentação 
válida; 
16.1.2 O pagamento será efetuado mediante crédito em conta bancária indicada pela 
empresa contratada ou boleto bancário. Será considerada data do pagamento o dia em que 
constar como emitida a ordem bancária, com prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para 
ser encaminhado ao Banco; 
16.1.3 A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 
Fiscal/Fatura após a ocorrência, certificada pela CONTRATADA; 
16.1.4 A cada pagamento a CONTRATADA deverá juntar à sua nota fiscal, as certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas na habilitação para participar da 
licitação originária deste contrato; 
16.1.5 Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação de sua responsabilidade. Esse fato não será gerador de direito a 
atualização monetária; 
16.2 A fatura deverá conter o valor sobre os bilhetes de passagens aéreas, independente de 
preço promocional oferecido pelas companhias aéreas; 
16.3 O valor dos bilhetes ou trechos não utilizados pela CONTRATANTE será reembolsado no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da requisição do reembolso; 
16.4 A CONTRATADA deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos inerentes ao 
cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela empresa aérea 
pelo cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o bilhete ou trecho 
cancelado, não sendo estornado a Taxa RAV para o órgão solicitante, permanecendo como 
remuneração para a agência de viagens; 
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16.5 As faturas correspondentes às passagens aéreas deverão ser apresentadas contendo os 
seguintes dados: 
a) Requisição de bilhete; 
b) Identificação do bilhete(número, transportadora e trecho); 
c) Nome do passageiro; 
d) Valor do bilhete; 
e) Valor correspondente a taxa de agenciamento; 
f) Valor da Taxa de Embarque; 
g) Valor líquido da fatura; 
h) Valor bruto da fatura; 
i) Cópia do bilhete de passagem. 
 
16.6 Havendo pendências em relação a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE o notificará para saná-la, no prazo designado, sob pena de aplicação das 
sanções administrativas previstas no Edital e no Decreto 3.555/2000, sendo vedada a 
suspensão de pagamento por este motivo; 
20.7 Caso a licitante goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de 
documentação hábil ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL – Lei Complementar 
n.º123/06, pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 1.234/12, 
alterada pela IN 1.244/12, ambas da Secretaria da Receita Federal. Após a apresentação da 
referida comprovação, a licitante vencedora ficará responsável por comunicar a este CRF 
qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução 
do contrato; 
16.7.1 A documentação mencionada no subitem 20.1 é imprescindível para a efetivação do 
pagamento e deverá ser fornecida juntamente com a nota fiscal/fatura; 
16.8 Em caso de atraso no fornecimento das passagens ou inexecução parcial do ajuste, 
ocorrerá o pagamento somente da parte adimplida, podendo ser retido o valor estimado das 
penalidades previstas, até a apuração no regular procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e ampla defesa. 

 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1 Os licitantes, adjudicatário e demais participantes desta licitação estarão sujeitos às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa; 
17.2 O atraso injustificado no início do contrato, a não manutenção da proposta, o 
cometimento de atos julgados inidôneos, a prestação de declarações falsas ou o 
cometimento de fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, sujeitará 
o contratado às penalidades previstas na Lei e no Contrato, ficando o licitante impedido de 
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licitar e contratar com a Administração por até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do Contrato pela Administração e de responder por perdas e danos; 
17.3 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato no prazo estabelecido neste 
edital, injustificadamente, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ele 
adjudicado; 
17.4 O atraso na entrega dos produtos para efeito de cálculo de multa será contado em dias 
corridos, a partir do dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de expediente normal na 
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte; 
17.5 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corrido, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pelo órgão; 
17.6 O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontado 
da Nota Fiscal ou crédito existente no órgão indicado acrescido de juros moratório de 
1%(um por cento) ao mês. 
17.7As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificável e 
aceito, submetido à aprovação da autoridade competente – pelo Pregoeiro e submetido à 
autoridade do órgão promotor da licitação durante a realização do certame ou pelo fiscal do 
contrato e submetido à aprovação pela autoridade do órgão  solicitante, durante a execução 
do contrato; 
17.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa do processo administrativo; 
17.9 Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos itens 
anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação específica, 
subsidiariamente; 
17.10 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de 
Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, e nos art. 
77 a 80, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, bem como disposto no Decreto nº 3.555/2000, 
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório; 
17.11 Se a CONTARATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002 ou no Decreto de nº 3.555/2000, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções: 
I. multa; 
II. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
17.12 A multa e a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos 
seguintes limites máximos: 
I-1% (um por cento) de juros ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parcela do objeto não realizado; 
II-10% (dez por cento) de multa sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro 
dia de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o 
edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; 
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18. DA FISCALIZAÇÃO 
 
18.1 Fica designada a servidora Vânia Correia de Melo Santos como 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. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0735018/2018 
 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
 

Prezados senhores, abaixo apresentamos nossa proposta de preços detalhada para execução 
do objeto contratual licitado: 
 
A empresa_____________________________________, inscrita no CNPJ do MF sob o 
nº___________________________, com sede na 
Rua/Av.________________________________________________, nº__________, 
Bairro____________________, cidade de_____________________________, vem 
apresentar a proposta de preços. 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0735018/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 
  
 

OBJETO: 
 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de 
Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem 
aérea nacional e internacional, para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7, conforme especificações e condições constantes 
deste Termo de Referência. 
 

 
GRUPO 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 
VALOR 

UNITÁRIO 

DESCONTO 
ESTIMADO 

NOS 
BILHETES(%) 

SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

 
 
1 

 
 
1 

VALOR ESTIMADO 
PARA AQUISIÇÃO 
DE PASSAGENS 

 
 
BILHETE 

 
 
100 

 
 
R$ 935,40 

  
 
 

 
 
R$ 93.540,00 

 
2 

SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO 

 
SERVIÇO 

 
100 

 
R$ 64,60 

 
 

  
R$ 6.460,00 
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Obs.: O valor total estimado para 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, será de 
R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais). 
 
 
 
 
Data: 
 
 
Proposta válida por ( ) dias. 
 
 
 

 
_____________________________________ 
(Representante Legal) (Carimbo da empresa) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0735018/2018 

ANEXO III 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0735018/2018 
 
MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE O 
CONSELHO   REGIONAL   DE  
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
DA SÉTIMA REGIÃO – CREFITO 7 E A  
EMPRESA.................. 

 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACONAL DA SÉTIMA REGIÃO – 
CREFITO 7/BA, sediado a Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  
Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021, CNPJ/MF sob o nº 16.300.642/0001-46, 
representado neste ato pelo seu Presidente, Cons.º GUSTAVO FERNANDES VIEIRA, RG nº 
.................. e CPF nº 812.728.395-91, doravante denominado CONTRATANTE e de outro, a 
empresa..........................,pessoa jurídica de direito privado, com sede na......, nº....., 
bairro....., CEP....... na cidade de.......,Estado......, inscrita no CNPJ/MF nº ............, neste ato 
representada por seu........, portador da Carteira de Identidade nº ..............., inscrito no CPF 
nº......................., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, 
decorrente do processo de Licitação realizado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 
07/2018, e subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
mediante as cláusulas e condições que mutualmente aceitam e outorgam, a saber: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de 
Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens 
aéreas nacionais e internacionais, para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da Sétima Região - Crefito 7, conforme especificações e condições constantes 
deste Termo de Referência. 
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1.1.1 Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos 
trechos, nos casos em que isto representa toda a contratação. 
1.1.2 Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente 
de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

2.1 Este contrato produzirá efeitos pelo prazo de ....(....) meses, com início em ...... e término 
em ........... 
2.1.1 De acordo com a atividade do órgão ou entidade, o contrato poderá ser de caráter 
continuado, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57, 
da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
 

 
GRUPO 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 
VALOR 

UNITÁRIO 

DESCONTO 
ESTIMADO 

NOS 
BILHETES(%) 

SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

 
 
1 

 
 
1 

VALOR ESTIMADO 
PARA AQUISIÇÃO 
DE PASSAGENS 

 
 
BILHETE 

 
 
100 

 
 
R$ 935,40 

  
 
 

 
 
R$ 93.540,00 

 
2 

SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO 

 
SERVIÇO 

 
100 

 
R$ 64,60 

 
 

  
R$ 6.460,00 

 
3.1 Valor estimado para aquisição de passagens R$ 93.540,00 (Noventa e Três Mil 
Quinhentos e Quarenta Reais); 
3.1.1 Os valores totais estimados para aquisição de passagens já estão inclusas despesas 
com taxa de embarque; 
3.2 Valor estimado para Serviço de Agenciamento R$ 6.460,00 (Seis Mil, Quatrocentos e 
Sessenta Reais); 
3.3 Para a quantidade de bilhetes foram considerados, em separado, trechos completos de 
ida e de volta, desconsiderando as conexões. Exemplo: trecho de ida e volta de Salvador x 
Brasília x Salvador, com conexão em São Paulo, foram considerados dois bilhetes; 
3.4 O quantitativo de bilhetes acima estimado é para embasar a realização do certame, 
ficando o CREFITO 7 obrigado ao pagamento somente dos valores inerentes aos bilhetes 
efetivamente emitidos pela contratada, tendo como base o resultado final da licitação. 



  

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  

Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br/ / licitacao@crefito7.gov.br 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

3.6 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços, objeto deste contrato,  o  preço  
total,  cuja  estimativa é R$ _____(______________), sobre o valor total de aquisição das 
passagens e dos serviços de agenciamento, incluindo as taxas de embarque. 
 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 O pagamento será efetuado, mediante crédito em conta bancária indicada pela empresa 
contratada ou boleto bancário, no prazo de até 08(oito) dias úteis, após a apresentação de 
nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor responsável pelo acompanhamento 
dos serviços, acompanhada dos respectivos comprovantes de emissão dos bilhetes e das 
certidões negativas de débitos da Secretaria de Fazenda Estadual ( Pessoa Física e Jurídica), 
do INSS(Pessoa Jurídica), do FGTS(Pessoa Jurídica), da Receita Federal(Pessoa Jurídica) e da 
Fazenda Municipal(Pessoa Jurídica) para devida conferência e atestada pelo setor 
competente do CREFITO 7; 
4.1.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30(trinta) dias após a data de sua apresentação 
válida; 
4.1.2 O pagamento será efetuado mediante crédito em conta bancária indicada pela 
empresa contratada ou boleto bancário. Será considerada data do pagamento o dia em que 
constar como emitida a ordem bancária, com prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para 
ser encaminhado ao Banco; 
4.1.3 A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura 
após a ocorrência, certificada pela CONTRATADA; 
4.1.4 A cada pagamento a CONTRATADA deverá juntar à sua nota fiscal, as certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas na habilitação para participar da 
licitação originária deste contrato; 
4.1.5 Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação de sua responsabilidade. Esse fato não será gerador de direito a 
atualização monetária; 
4.2 A fatura deverá conter o valor sobre os bilhetes de passagens aéreas, independente de 
preço promocional oferecido pelas companhias aéreas; 
4.3 O valor dos bilhetes ou trechos não utilizados pela CONTRATANTE será reembolsado no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da requisição do reembolso; 
4.4 A CONTRATADA deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos inerentes ao 
cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela empresa aérea 
pelo cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o bilhete ou trecho 
cancelado, não sendo estornado a Taxa RAV para o órgão solicitante, permanecendo como 
remuneração para a agência de viagens; 
4.5 As faturas correspondentes às passagens aéreas deverão ser apresentadas contendo os 
seguintes dados: 
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a) Requisição de bilhete; 
b) Identificação do bilhete(número, transportadora e trecho); 
c) Nome do passageiro; 
d) Valor do bilhete; 
e) Valor correspondente a taxa de agenciamento; 
f) Valor da Taxa de Embarque; 
g) Valor líquido da fatura; 
h) Valor bruto da fatura; 
i) Cópia do bilhete de passagem. 
 
4.6 Havendo pendências em relação a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE o notificará para saná-la, no prazo designado, sob pena de aplicação das 
sanções administrativas previstas no Edital e no Decreto 3.555/2000, sendo vedada a 
suspensão de pagamento por este motivo; 
4.7 Caso a licitante goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de 
documentação hábil ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL – Lei Complementar 
n.º123/06, pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 1.234/12, 
alterada pela IN 1.244/12, ambas da Secretaria da Receita Federal. Após a apresentação da 
referida comprovação, a licitante vencedora ficará responsável por comunicar a este CRF 
qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução 
do contrato; 
4.7.1 A documentação mencionada no subitem 20.1 é imprescindível para a efetivação do 
pagamento e deverá ser fornecida juntamente com a nota fiscal/fatura; 
4.8 Em caso de atraso no fornecimento das passagens ou inexecução parcial do ajuste, 
ocorrerá o pagamento somente da parte adimplida, podendo ser retido o valor estimado das 
penalidades previstas, até a apuração no regular procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.044 – Passagens(Conselheiros).  
 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRADA 

 
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; 



  

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  

Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br/ / licitacao@crefito7.gov.br 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

6.3 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CREFITO 7, 
cujas obrigações deverá atender prontamente; 
6.4 responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato; 
6.5arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e como os tributos resultantes 
do cumprimento do contrato; 
6.6 manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante para tratar com o CREFITO 7, sobre assuntos relacionados à execução do 
contrato; 
6.7 reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, com fornecimento do referido bilhete ao interessado por meio de bilhete 
eletrônico, quando fora da Sede do CREFITO 7, no Brasil ou no exterior; 
6.8efetuar pesquisa nas companhias aéreas, 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;  
6.9entregar bilhete de passagem fora do horário de expediente, via e-mail, quando 
solicitado; 
6.10 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; 
6.11reembolsar ao CREFITO 7 o valor correspondente ao preço da passagem aérea, 
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; 
6.12fornecer, 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; 
6.13reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do 
contrato, não respondendo o CREFITO 7 solidária ou subsidiariamente por este reembolso, 
que é de inteira responsabilidade da contratada; 
6.14manter atualizada a relação das companhias filiadas e com as quais mantenha convênio, 
informando periodicamente ao CRFA/C as inclusões e/ou exclusões; 
6.15 empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, especializados no trato 
de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais; 
6.15.1 substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a 
prestação dos serviços. 
6.16 arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, 
transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
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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; 
6.17 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; 
6.18 comunicar de imediato ao CREFITO 7 toda e qualquer irregularidade observada em 
virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários; 
6.19 fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo contratante, declaração 
expedida por companhias aéreas legalmente estabelecidas no País, de que é autorizada a 
comercializar passagens em seu nome; que possui idoneidade creditícia; que se encontra em 
dia com suas obrigações contratuais e financeiras perante as mesmas e que dispõe de 
terminal para reservas; 
6.20 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; 
6.21 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; 
6.22 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e, 
6.23 não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 
expressa anuência do contratante; 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um 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 
CREFITO 7, para tratar de assuntos pertinente aos serviços contratados; 
7.3 rejeitar, todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 
Referencia; 
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 proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 
serviços contratados; 
7.7 notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
7.8 realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e verificar a pesquisa de 
preços das passagens feitas pela contratada; 
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7.9 notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantido o contraditório e a ampla defesa; 
7.10 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; 
7.11 quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias aéreas em 
razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas; 
7.12 os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser 
processados na próxima fatura emitida pela contratada; 
7.13 quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da 
totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado poderá ser deduzido da 
garantia apresentada na contratação, ou ser reembolsado ao órgão ou entidade, mediante 
recolhimento do valor respectivo por meio de Guia de recolhimento da União – GRU; 
7.14 definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em classe econômica, sem 
prejuízo do estabelecido no art. 27 do Decreto n° 71.733, de 1973 (alterado pelo art. 1º do 
Decreto nº 3.643, de 2000) e na Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 2009, considerando-
se o horário e o período da participação do servidor no evento, a pontualidade, o tempo de 
translado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 
 
8.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 
I - Por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida motivação, assegurado o 
contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas na Cláusula Nona; 
II - Por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a 
termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 
III - Por via judicial, nos termos da legislação. 
 

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1 Os licitantes, adjudicatário e demais participantes desta licitação estarão sujeitos às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa; 
9.2 O atraso injustificado no início do contrato, a não manutenção da proposta, o 
cometimento de atos julgados inidôneos, a prestação de declarações falsas ou o 
cometimento de fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, sujeitará 
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o contratado às penalidades previstas na Lei e no Contrato, ficando o licitante impedido de 
licitar e contratar com a Administração por até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do Contrato pela Administração e de responder por perdas e danos; 
9.3 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato no prazo estabelecido neste 
edital, injustificadamente, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ele 
adjudicado; 
9.4 O atraso na entrega dos produtos para efeito de cálculo de multa será contado em dias 
corridos, a partir do dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de expediente normal na 
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte; 
9.5 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corrido, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pelo órgão; 
9.6 O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontado 
da Nota Fiscal ou crédito existente no órgão indicado acrescido de juros moratório de 
1%(um por cento) ao mês. 
9.7As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificável e aceito, 
submetido à aprovação da autoridade competente – pelo Pregoeiro e submetido à 
autoridade do órgão promotor da licitação durante a realização do certame ou pelo fiscal do 
contrato e submetido à aprovação pela autoridade do órgão  solicitante, durante a execução 
do contrato; 
9.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa do processo administrativo; 
9.9 Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos itens 
anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação específica, 
subsidiariamente; 
9.10 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de 
Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, e nos art. 
77 a 80, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, bem como disposto no Decreto nº 3.555/2000, 
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório; 
9.11 Se a CONTARATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002 ou no Decreto de nº 3.555/2000, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções: 
I. multa; 
II. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
9.12 A multa e a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos 
seguintes limites máximos: 
I-1% (um por cento) de juros ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parcela do objeto não realizado; 
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II-10% (dez por cento) de multa sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro 
dia de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o 
edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXECUÇÃO 

 
10.1 Até o encerramento das obrigações assumidas, a CONTRATADA poderá, mediante 
acordo entre as partes, aceitar, nas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o 
limite de 25% (vinte cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato. Nas 
supressões, esse limite poderá ser excedido, desde acordo Celebrado entre o CREFITO 7 e a 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS 
 
11.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas  
Cláusulas  contratuais  e  pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e das disposições do direito 
privado, na forma do Art. 54, da Lei nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII, do Art. 55 do 
mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
 
12.1 Será competente do foro da Comarca de Salvador/BA, para dirimir qualquer questão 
decorrente do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, na forma do art. 55, 
parágrafo 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DA PUBLICIDADE 
 
Este termo de contrato deverá ter seu extrato publicado no Diário Oficial da União, no prazo 
de 10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura. O presente contrato é firmado em 
absoluta sujeição às normas da Lei n.º 8.666/93, com  o que estão de acordo as partes 
contratantes, que também declaram plenamente conhecerem o inteiro teor de suas 
cláusulas. 
 
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias, 
de igual teor e forma. 
 
 
Salvador/BA,  de  de    2018. 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
CONTRATADO 

 
 
 
Testemunhas: 
 
______________________________ 
CPF nº  
 
______________________________ 
CPF nº 
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ANEXO IV 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE, DETALHAMENTO E PREÇO 

ESTIMATIVA DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

OBJETO: Prestação do Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e 
cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, conforme especificações e condições constantes deste 
Termo de Referência. 

 
 
 
 
Serviço 

 
A 

 
B 

 
C = A x B 

 
D 

 
E = A X D 

 
F 

 
G = A X F 

 
H = C + E + 
G 

 
 
 
 
 
 
 
Total 
Estimado 
para 12 
meses 

Quantida
de anual 
estimada 
de 
bilhetes 

Valor 
médio 
do 
bilhete 
(unitário
) 

 
Valor 
total das 
passagen
s 

Valor 
médio 
das taxas 
de 
embarqu
e* 

Valor total 
das taxas 
de  
embarque 
(inalteráv
el)* 

 
Serviço de 
Agenciamen
to 

Valor total 
da    
remuneraç
ão do 
agente de 
viagem 

 
Valor 
anual 
estimado 
da 
contrataçã
o 

Agenciamento para 
aquisição de 
passagens aéreas - 
nacionais/internacio
nais 

 
 
 
100 

 
 
 
R$ 
935,40 

 
 
 
R$ 
93.540,0
00 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
R$ 
6.460,00 

 
 
 
R$ 
100.000,00 

Serviço de 
Agenciamento 

 
100 

     
R$ 64,60 

 
R$ 
6.460,00 

 

 
* Os valores totais estimados para aquisição de passagens já estão inclusas despesas com 
taxa de embarque; 
 


