MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23084.017228/2018-99
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DA AMAZÔNIA - UFRA, sediada a à Av. Perimetral, nº 2501, bairro Terra Firme, na cidade de Belém,
estado do Pará, inscrita no CNPJ nº 05.200.001/0001-01, por meio de Pregoeiro designado pela Portaria nº
440, de 23 de fevereiro de 2018, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do
Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008,
e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 11/10/2018.
Horário: 09:00h (Horário de Brasília)
Local: Portal de Compras do Governo Federal –www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
1.1.
Registro de preços para eventual contratação de serviços de agenciamento de viagens para
voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas
credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do
aguardo de normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades,
exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. O objeto será licitado em Lote único, conforme segue:

LOTE 01 - LOTE ÚNICO

Qtde.
Mínima

Qtde. Máxima

Valor Máximo
Unitário (R$)

Valor Total do
Lote (R$)

O SERVIÇO
COMPREEENDE

Emissão de bilhetes de
passagens - voos
domésticos.

1

1156

3,38

3.907,28

Assessoria, cotação, reserva
e emissão.

02

Emissão de bilhetes de
passagens - voos
internacionais.

1

20

7,69

153,80

03

Alteração e
cancelamento de bilhetes

1

230

6,02

1.384,60

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

Assessoria, cotação, reserva
e emissão de bilhete aéreo e
seguro de assistência em
viagem.
Cotação, reembolso.
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de passagens - voos
domésticos e
internacionais.

Repasse Voos
domésticos

1

1156

665,70*

769.549,20

05

Repasse Voos
Internacionais

1

20

5.117,00

102.340,00

06

Repasse Seguro viagem

1

20

18,60

372,00

04

Valor Total Geral

Valores das tarifas, taxas de
embarque e outras taxas e
multas devidas às
companhias aéreas em razão
da emissão, alteração,
cancelamento e reembolso de
bilhetes de passagem em
voos domésticos adquiridos.
Valores das tarifas, taxas de
embarque e outras taxas e
multas devidas às
companhias aéreas em razão
da emissão, alteração,
cancelamento e reembolso de
bilhetes de passagem em
voos internacionais
adquiridos.
Valores dos prêmios devidos
às seguradoras em razão dos
seguros de viagem
contratados.

877.706,88

1.3.

Apenas os itens 01, 02 e 03 do quadro acima serão objeto de formulação de preços e
lances pelos licitantes.

1.4.

Para os itens 4, 5 e 6, o licitante DEVERÁ apenas repetir o valor máximo estabelecido,
sem executar nenhum lance, durante o certame.

1.5.

O presente registro de preços encontra amparo no Art. 3º, inciso I e II do Decreto 7.892/13.

Em caso de discordância existente entre as nomenclaturas dos itens e especificações
deste objeto descritas no COMPRASGOVERNAMENTAIS e as constantes deste edital,
prevalecerão as do edital e seus anexos, considerando que a inatividade de diversos códigos
no sistema que impossibilita que a descrição ocorra em completa concordância ao termo de
referência.
1.6.

Os critérios de sustentabilidade estão dispostos no subitem 1.11 do Anexo I – Termo de
Referência, onde a empresa CONTRATADA deverá apresentar no ato da contratação seu Manual de
1.7.

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, baseado na Lei Federal n.º 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos
Sólidos).
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2. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
2.2.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.4.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.5.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
2.6.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.
2.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.
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4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2,
de 2010.
4.2.
Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.4. que estejam em processo de dissolução, falência, cisão, fusão ou incorporação;
4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.3.

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.3.1.1.
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa;
4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
5.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.3.
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Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4.

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

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

5.6.1. Valor Unitário e total do item;
5.6.2. Descrição detalhada do objeto, conforme Anexo I – Termo de Referência.
5.7.

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

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

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

5.10.

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

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

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

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.3.

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

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

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário tem.
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Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.6.

6.7.

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

sistema.
6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.8.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.9.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.10.

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa
e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.11.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.12.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
6.13.

Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.14.

Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta
ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.15.

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.16.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.
6.17.
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6.17.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
6.18.

6.18.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.1.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.2.

Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.3.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de
2008.
7.4.

Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
7.5.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
7.6.

O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos, sob pena
de não aceitação da proposta.
7.7.

7.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 01
(uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
7.8.
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7.8.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
7.8.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
7.8.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
7.9.

7.9.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.10.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
7.11.

O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.12.

7.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.13.

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

8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,
em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
8.2.

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado
a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:
8.3.

8.4.

Habilitação jurídica:
8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
8.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
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8.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo
8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC;
8.4.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
8.4.7. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
8.4.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
8.4.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
8.5.

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio
de 1943;
8.5.5. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

A título de qualificação econômico-financeira, também deverá ser apresentada certidão
negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
8.6.

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:
8.7.
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8.7.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.7.2. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório
de atestados de períodos diferentes.
8.7.3. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um
ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo
inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato.
8.7.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços.
8.7.5. prova de atendimento aos requisitos, previstos na lei.
8.8.

Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação:
8.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
8.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI;
8.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários
à prestação do serviço;
8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
8.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e
8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões
seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação;
8.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador.

O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará

8.9.
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dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro, será aceito o envio da documentação por e-mail
cpl.ufra@gmail.com
8.10.

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.11.

8.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período,
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
8.12.

A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
8.13.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.14.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
8.15.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.16.

8.17.

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

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
9.2.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.

Este item foi realocado no conteúdo do item 7.

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

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

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.

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

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

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

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

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
13.1.
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Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.2.

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
13.3.

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
13.4.

13.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de
acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
14.1.

14.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).
14.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 90 dias após o término da vigência contratual.
14.2.

14.3.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
14.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
14.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
14.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação
que rege a matéria.
14.4.
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A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
14.5.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
14.6.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, contados da data em que for notificada.
14.7.

14.8.

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.9.

Será considerada extinta a garantia:
14.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato;
14.9.2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
Após a homologação da licitação, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá firmar Termo de Contrato ou instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização).
15.1.

15.1.1. A previsão deste item não obriga a Administração a firmar o Termo de Contrato
(anexo III do Edital), sendo aceitos os instrumentos equivalentes citados acima.
Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente a
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
15.2.

15.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.3.

O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.4.

16. DO REAJUSTE
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato,
anexo a este Edital.
16.1.
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As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de
2013.
16.2.

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.
17.1.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1.

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

19. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais
empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.
19.1.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
19.2.

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado
da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
19.3.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
19.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
19.5.

Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
19.6.

19.6.1. não produziu os resultados acordados;
19.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
19.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

______________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para SRP/Preg. Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, Habilitação Simplificada e Ampla Participação
Atualização: Janeiro/2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23084.017228/2018-99
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
19.7.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
19.8.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.
19.9.

19.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
19.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
19.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante,
não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
19.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.14.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
19.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

I = 0,00016438
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365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
20.1.

20.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
20.2.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
20.3.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.

21.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de
preços;
21.1.2. apresentar documentação falsa;
21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.5. não mantiver a proposta;
21.1.6. cometer fraude fiscal;
21.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.2.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.3.

21.3.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
21.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
21.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
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21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
nº 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade,
21.6.

21.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
21.8.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
22.1.

22.2.

A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.ufra@gmail.com

22.3.

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

22.4.

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

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.5.

22.6.

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

certame.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
22.7.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
23.1.

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
23.2.

23.3.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.4.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
23.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
23.6.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
23.7.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.8.

O
Edital
está
disponibilizado, na
íntegra, no
endereço
eletrônico
comprasgovernamentais.gov.br, no menu “consultas/licitações/avisos de licitações” e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço à sala da Comissão de Licitação da UFRA, situada na Av.
Perimetral, nº 2501, Bairro Terra Firme, CEP: 66.077 - 830, Belém-PA, nos dias úteis, no horário das
08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.9.

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

23.10.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

23.10.2.

ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços;

23.10.3.

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato;

23.10.4.

ANEXO VI - Modelo de Atestado ou Declaração de capacidade técnica;

23.10.5.

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental

Belém, 27 de setembro de 2018

Janae Gonçalves
Vice Reitora

______________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para SRP/Preg. Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, Habilitação Simplificada e Ampla Participação
Atualização: Janeiro/2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23084.017228/2018-99
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO
1.1. Pregão Eletrônico destinado ao Registro de Preços para eventual contratação de

serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos
ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de normatização específica do Governo
Federal, conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência e
demonstradas a seguir:

LOTE 01 - LOTE ÚNICO

ESPECIFICAÇÃO

Qtde.
Mínima

Qtde.
Máxima

Valor
Máximo
Unitário (R$)

Valor Total
do Lote (R$)

O SERVIÇO
COMPREEENDE

Emissão de
bilhetes de
passagens - voos
domésticos.

1

1156

3,38

3.907,28

Assessoria, cotação,
reserva e emissão.

02

Emissão de
bilhetes de
passagens - voos
internacionais.

1

20

7,69

153,80

03

Alteração e
cancelamento de
bilhetes de
passagens - voos
domésticos e
internacionais.

1

230

6,02

1.384,60

ITEM

01

Repasse Voos
domésticos

1

1156

665,70*

769.549,20

Repasse Voos
Internacionais

1

20

5.117,00

102.340,00

04

05

Assessoria, cotação,
reserva e emissão de
bilhete aéreo e seguro de
assistência em viagem.

Cotação, reembolso.

Valores das tarifas, taxas
de embarque e outras
taxas e multas devidas às
companhias aéreas em
razão da emissão,
alteração, cancelamento
e reembolso de bilhetes
de passagem em voos
domésticos adquiridos.
Valores das tarifas, taxas
de embarque e outras
taxas e multas devidas às
companhias aéreas em
razão da emissão,
alteração, cancelamento
e reembolso de bilhetes
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06

Repasse Seguro
viagem

1

20

18,60

372,00

de passagem em voos
internacionais
adquiridos.
Valores dos prêmios
devidos às seguradoras
em razão dos seguros de
viagem contratados.

Valor Total Geral
877.706,88
*: Valor médio de referência corresponde à média histórica paga pela UFRA no agenciamento
de passagens aéreas (período de junho/2017 a julho/2018), evidenciados através de
tratamento estatístico no estudo Preliminar.

1.2. A contratação por Lote Único dá-se em virtude do fato de ser potencialmente danoso
e com tendência a inexequibilidade do objeto a ser contratado, ventilar a possibilidade de ser
contratado um fornecedor para passagens aéreas nacionais, outro fornecedor para passagens
aéreas internacionais, e ainda, um outro fornecedor diverso para os serviços de cancelamento,
remarcação e ressarcimento de passagens aéreas. De acordo com entendimento do ministro
Weder de Oliveira da Corte de Contas, nos termos do Acórdão n.º 5.013/2010-1ª Câmara, TC007.069/2010-3, a divisão do objeto, embora fosse possível, não se poderia dizer que fosse
indispensável. Destacou o relator: “No caso ora analisado, a realidade do mercado mostrou que
a divisão da contratação em três lotes distintos não satisfez integralmente a necessidade da
Administração”. Concordando com o entendimento do Ministro em casos similares, não fica
demonstrado em outros órgãos da Administração que nas situações em que houve o
parcelamento, configurou-se vantagem manifesta a Administração. Além disso, em todos os
procedimentos licitatórios pesquisados para a composição do preço de referência, os OAP’s
realizaram seus Pregões em lote único.
1.3. Serão objeto de lances os Itens 01, 02 e 03, sendo considerado vencedor aquele
que oferecer à Administração a proposta mais vantajosa.
1.4. Para fins eminentemente operacionais relacionados à execução orçamentária e
financeira da UFRA e demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que possam
vir a utilizar-se desta Ata de Registro de Preços, particularmente nas atividades vinculadas ao
empenho, pagamento e liquidação das despesas, o lote único do quadro do subitem 1.1, que é
composto dos itens 01, 02 e 03, que serão alvo de lances pelos licitantes, também será composto
de itens 04, 05 e 06 que são referentes aos repasses dos valores das tarifas, taxas de embarque
e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração,
cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos domésticos e internacionais
adquiridos e ao repasse dos valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros
viagem contratados. Portanto, para os itens 4, 5 e 6, o licitante DEVERÁ apenas repetir o valor
máximo estabelecido, sem executar nenhum lance, durante o certame. Tal medida, isto é, não
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estender os lances aos itens supramencionados do Lote Único, dá-se em virtude do fato, de
como explicitado na Nota anterior, o valor considerado médio das passagens aéreas adquiridas
pela UFRA, consideram uma correspondência a média histórica do desembolso realizado. Ou
seja, permitir que os licitantes ofertassem lances neste item, poderia refletir-se em futura
inexequibilidade do objeto, mesmo que a legislação garanta a vinculação do licitante à oferta
realizada. Neste sentido, recorremos ao Estudo Preliminar que demonstra que os demais OAP’s
os quais realizaram procedimento licitatório em média licitam com valor médio de R$ 945,65,
enquanto a UFRA adquire seus bilhetes com valor médio de R$ 665,70.
Com relação as características de aquisição das passagens aéreas, os dados em moda
(aqueles que aparecem com maior frequência na série histórica da UFRA), o que não excluí a
possibilidade de aquisição de passagens para outros trechos, dias da semana e horários
diversos, necessários ao cumprimento dos objetivos organizacionais, retornaram-se as seguintes
informações:
TRECHOS DE MAIOR FREQUÊNCIA DE
OCORRÊNCIA
Belém - Macapá - Belém - BEL-MCP-BEL
Belém - Brasília - Belém - BEL-BSB-BEL
Belém - São Paulo - Belém - BEL-GRU-BEL
Belém - Rio de Janeiro - Belém - BEL-GIG-BEL

DIAS DA SEMANA COM MAIOR
FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA
Segunda
Terça
Quarta

1.5. O Sistema de Registro de Preços justifica-se de acordo com o artigo 3º do Decreto
Federal n.º 7.892/2013, em seus incisos I e II, pois a compra de passagens aéreas ocorre em
múltiplos eventos, em inúmeras solicitações de aquisição, o que demonstra que as necessidades
de fornecimento do serviço serão frequentes, além disso, além de conveniente, o regime de
tarefa é a forma adequada de contratar o serviço de agenciamento de passagens aéreas.
1.6. Não será oportunizada a realização do IRP, por ocasião do prazo exíguo para
conclusão do Certame, tendo em vista que: a) não haveria tempo hábil para a coleta das
demandas e consolidação das mesmas advindas de outros OAP’s interessados em compor o
IRP; b) O saldo contratual (Contrato Administrativo n.º 09/2017 UFRA x Dinastia Viagens e
Turismo Ltda. – EPP) encontra-se da eminência de esgotamento, e a não-conclusão do certame
licitatório, poderia provocar descontinuidade nas ações institucionais.
1.7. O quantitativo mínimo de bilhetes a serem adquiridos pela Administração será 01 (um)
bilhete, e o quantitativo máximo de bilhetes emitidos será de 1176 (hum mil cento e setenta e
seis), resguardada a possibilidade jurídica de aditivação, desde que devidamente justificada, a
qual somente será possível em caso de novas ações ou aprovações de projetos, não previstos
para os exercícios 2018-2019, e os quais emergencialmente possam vir a ser encampados pela
UFRA.
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1.7.1 Os licitantes devem ofertar a quantidade máxima total solicitada para o lote único e
para cada um dos itens.
1.8. Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado pela Administração,
sob pena de desclassificação na fase de aceitação.
1.9. A CONTRATADA deverá operar com todas as companhias aéreas que atuam
regularmente no mercado nacional de transporte de passageiros.
1.10. Deverão ser SEMPRE adquiridas pela Administração, as tarifas consideradas de
menor preço, portanto, mais vantajosas, e que atendam estritamente as necessidades objetivas
de atuação dos prepostos da UFRA em seus deslocamentos.
1.10.1. A Aquisição de outras tarifas, poderão ser realizadas, mediante apresentação de
justificativa fundamentada, a SCDP, a qual encaminhará a autoridade superior, para deliberação;
1.10.2. A autorização para aquisição de bilhetes em tarifa diferenciada, visará unicamente,
nos eventos previstos no Item 03, salvaguardar o interesse da UFRA do sentido de ver ressarcida
a maior parte ou totalidade da tarifa paga;
1.10.3. Não será admitida em qualquer hipótese a aquisição de bilhetes em tarifa
diferenciada, sem apresentação de justificativa fundamentada, e sem a deliberação da
autoridade superior;

1.11 CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE
A empresa CONTRATADA deverá apresentar no ato da contratação seu Manual de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, baseado na Lei Federal n.º 12.305/2010 (Política Nacional
de Resíduos Sólidos).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Considerando que a modalidade de “compra direta” de passagens aéreas mediante a
utilização do cartão de pagamento do Governo Federal – CPGF está suspensa no Sistema de
Concessão de Passagens e Diárias – SCDP por motivo da não conversão em lei da Medida
Provisória n.º 822/2018, expomos que nossa única opção desde o dia 30/06/2018 tem sido a
aquisição dos bilhetes por meio do Contrato n.º 09/2017 – UFRA x Dinastia Viagens e Turismo
Ltda. – EPP.
Como é sabido, as medidas provisórias têm sua validade no mundo jurídico limitada ao
período de 30 (trinta) dias, subsumida a sua análise pelo Poder Legislativo no prazo em questão
da matéria tratada na MP. Portanto, todo o serviço público federal vem, nos últimos meses,
enfrentando o desafio de gerenciar as contratações de passagens, seja por aquisição via cartão
de pagamento do governo federal, seja por meio de contrato de fornecimento com terceiros.
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No mês de agosto de 2018, o saldo contratual para compra de passagens aéreas era menor
do que R$ 15.000,00, ou seja, uma situação que já configurava escassez do recurso e que estava
se tornando impraticável do ponto de vista do interfaceamento entre as ações organizacionais e
os recursos disponíveis para executá-las, em virtude da demanda, que além de crescente é
fundamental para a concretização das ações previstas no PLAIN da UFRA.
O afastamento de servidores para desenvolvimento de atividades externas à Instituição faz
parte das ações tidas como centrais para a concretização do PLAIN, o qual é construído numa
modalidade compartilhada, que se inicia com uma ferramenta de gestão estratégica chamada de
CICLOPE, o qual prevê o envolvimento de toda a comunidade acadêmica na definição das ações
estratégicas, e em consequência das ações setoriais e individuais, nas etapas seguintes do
Planejamento.
Todos os participantes do Planejamento conferem sua contribuição à chamada construção
das ações estratégicas institucionais que possuem seus desdobramentos em planos de ação,
que se concretizam através de aulas, projetos de pesquisa, produção científica, atividades de
extensão universitária, envolvimento da comunidade. Deslocar-se para outros centros, portanto,
é parte fundamental deste processo e está descrito no PLAIN.
A política de ensino da UFRA de acordo com o PLAIN “Igualmente, incorpora os atributos
de qualidades pessoais, ética profissional, economia e gestão de negócios, tecnologia da
informação e conhecimento e práticas profissionalizantes. Além disso, a formação do profissional
inclui conteúdo em todos os cursos para fornecer conhecimento aos estudantes sobre a realidade
socioeconômica, ambiental, cultural e política no âmbito regional e nacional, pensamento crítico,
cidadania ativa, trabalho em equipe, pensamento solidário e justiça social”. (Grifo nosso).
Compreende-se, portanto, que no tripé, ensino, pesquisa e extensão universitária se faz
necessário que para que aulas práticas, pesquisas, intercâmbios, visitas técnicas, cursos de
capacitação e desenvolvimento, participação em congressos, encontros, seminários temáticos,
haja um fornecedor habilitado a disponibilização de passagens aéreas, que é fundamental para
que ocorra o verdadeiro alcance da visão de futuro da UFRA e consequente concretização da
Missão Institucional.
Para que estas missão e visão de futuro venham à pratica, conforme já explicado, torna-se
fundamental, que dentre outros serviços prestados por terceiros à Administração Pública, haja
fornecedor contratado para o agenciamento e aquisição de passagens aéreas para a Instituição,
bem como os processos de cancelamento, remarcação e ressarcimento de passagens,
considerando que encontra-se sustada a aquisição de passagens aéreas por intermédio do
cartão de pagamento do governo federal.
Seria falar de um prejuízo irreparável às atividades de ensino, pesquisa e extensão, permitir
que as viagens de monitoramento de resultados de pesquisa, apresentação de resultados de
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trabalhos, defesas de titulações nacionais e internacionais, participação de servidores da IFES
em eventos científicos de relevância para a comunidade acadêmica, depois de aprovada e
garantida sua participação, fossem sustadas, ou seja, não realizadas, unicamente por não
dispormos de um contrato válido para o fornecimento de passagens ou pela ausência de saldo
a empenhar no contrato vigente.
Desta maneira, a Pró-reitoria de Administração e Finanças - PROAF iniciou um processo de
busca por modalidades mais céleres, legais e ecônomes de promover a contratação de
fornecedor apto ao fornecimento do serviço de agenciamento e aquisição de passagens aéreas
até que o Governo Federal, dê termo à questão da aquisição direta de passagens via cartão do
governo federal, seja editando nova Medida Provisória, quer aprovando via Congresso Nacional
legislação que discipline a matéria.
Inicialmente, deliberou-se pela Adesão a uma Ata de Registro de Preços em vigência, com
assinatura de contrato de prestação de serviços com duração de 5 (cinco) meses, até a
tramitação e conclusão do Procedimento Licitatório (modalidade Pregão). Ocorre que tal
procedimento foi juridicamente desaconselhado pela adoção imediata da Licitação.
Ocorre que, conforme já fundamentado nesta justificativa, a UFRA não poderia ver
prejudicada a rotina das atividades administrativas, nem de ensino, pesquisa ou extensão, razão
pela qual, optou-se pela adoção de medidas legais para a revisão do valor contratado, na avença
Contrato n.º 09/2017 – UFRA x Dinastia Viagens e Turismo Ltda. – EPP, buscando através de
fundamentos jurídicos legais, a retificação do contrato supramencionado conferindo a cláusula
de valor o dimensionamento correto.
Diante o exposto, e com o acatamento das razões da Administração para o
dimensionamento adequado do valor do contrato, permitiu-se então realização dos
procedimentos para que se realize o Pregão Eletrônico, conforme já fundamentado aqui, e como
a UFRA não poderá ver prejudicada a rotina das atividades administrativas, nem de ensino,
pesquisa ou extensão, razão pela qual, optou-se pela adoção de medidas legais para a
realização de Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços, conforme amplamente
previsto na legislação licitatória (Lei Federal n.º 8666/1993, Lei Federal 10.520/2002 e Decreto
Federal n.º 7892/2013).

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. O serviço deste termo caracteriza-se pela natureza continuada, conforme previsto
no Art. 16 da IN nº 05, de 26 de maio de 2017.
3.2. A natureza do serviço a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do
Art. 1º, da Lei 10.520, de 2002, cujos padrões de qualidade estão objetivamente definidos neste
Termo de Referência.
______________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para SRP/Preg. Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, Habilitação Simplificada e Ampla Participação
Atualização: Janeiro/2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23084.017228/2018-99
3.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
3.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

4

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 CONDIÇÕES GERAIS
4.1.1

As solicitações de serviços serão registradas no SCDP pela UNIDADE

SOLICITANTE e direcionadas à CONTRATADA, que acessará perfil exclusivo para
visualizá-las e atendê-las.
4.1.2

Para recepção das solicitações registradas no SCDP, a CONTRATADA

receberá login e senha de acesso a módulo específico do sistema, possibilitando a
visualização das solicitações pendentes.
4.1.2.1 O acesso da CONTRATADA ao login deverá ser constante ao longo dos
dias úteis, e deverá ocorrer em regime de plantão no fins de semana e feriados,
para atendimento de demandas excepcionais da CONTRATANTE
4.1.3

Para o perfeito cumprimento do objeto, a CONTRATADA deverá dispor

de CENTRAL DE ATENDIMENTO para execução dos serviços solicitados,
devendo ser as requisições realizadas diretamente no SCDP, exceto nas situações
em que este procedimento for inviável, cujo prolongamento cause danos relevantes
à celeridade do processo, situações em que as requisições poderão ser realizadas
por e-mail ou telefone somente por servidores formalmente designados.
4.1.4

A UNIDADE SOLICITANTE deve efetuar a análise, escolha das opções

e autorização para aquisição levando em consideração as normas vigentes que
orientam a emissão de BILHETE DE PASSAGEM, atualmente contidas na IN SLTI
nº 3/2015, orientando a CONTRATADA sobre seus termos e sobre eventuais
alterações.
4.1.5

As propostas de COTAÇÃO DE PREÇO das passagens a serem

adquiridas via requisição da Administração, devem retornar preços competitivos à
Administração, constituindo a menor tarifa disponível no momento da solicitação da
referida COTAÇÃO DE PREÇO, podendo ser alvo inclusive de refutação pelo
representante da CONTRATANTE, quando não apresentarem preços considerados
competitivos.
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4.2. DA CENTRAL DE ATENDIMENTO
4.2.1.

A CONTRATADA deve manter, em caráter permanente e de forma

ininterrupta, CENTRAL DE ATENDIMENTO, com acionamento por meio do SCDP
ou e-mail ou telefone, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07
(sete) dias por semana, inclusive feriados.
4.2.2.

Para

recepcionar

as

solicitações

por

e-mail

ou

telefone,

a

CONTRATADA deverá manter endereço eletrônico para troca de mensagens e
sistema telefônico 0800, cujo número deverá ser fornecido à CONTRATANTE no
momento da assinatura dos contratos.
4.2.3.

A CONTRATADA deverá gerar número de protocolo para todas as

solicitações realizadas por e-mail ou telefone, bem como efetuar a gravação das
chamadas telefônicas.
Os protocolos gerados deverão ser informados aos usuários no início do
atendimento.
4.2.4. As gravações das chamadas telefônicas deverão ser armazenadas por
prazo não inferior a 6 (seis) meses e disponibilizadas sempre que houver solicitação
da CONTRATANTE.
4.2.5. A CONTRATADA deverá realizar procedimento de identificação dos
servidores autorizados a utilizar este serviço, mediante confirmação de alguns de
seus dados pessoais ou outros que julgar necessários.
4.2.6. A CONTRATANTE deverá, em até 07 (sete) dias úteis após a assinatura
do contrato, disponibilizar à CONTRATADA relação contendo as seguintes
informações dos servidores autorizados a solicitar serviços por e-mail ou telefone:

a)

Nome;

b)

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

c)

Matrícula no SIAPE ou equivalente;

d)

Unidade de vinculação;

e)

Cargo/função;

f)

Data de nascimento;

g)

Número do CPF.

4.2.7. O envio da relação citada no subitem 5.2.7 é indispensável para o início da
prestação dos serviços por parte da CONTRATADA, para as demandas solicitadas
por e-mail ou telefone.
4.2.7.1. Os BILHETES DE PASSAGEM de VOOS DOMÉSTICOS e VOOS
INTERNACIONAIS emitidos por solicitação via e-mail ou telefone deverão ser
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regularizados por meio da criação de PCDP no primeiro dia útil subsequente à
data da solicitação, vinculando os dados do BILHETE DE PASSAGEM emitido,
inclusive a cotação realizada pela CONTRATADA.
4.2.7.2. Caso a impossibilidade de formalização da demanda via SCDP
perdure além do primeiro dia útil subsequente à data da solicitação, o e-mail de
solicitação constituirá documento hábil para substituir a PCDP para fins de
faturamento, sem excluir a necessidade de regularização prevista no subitem
5.2.4.
4.3. As solicitações encaminhadas à CONTRATADA, por e-mail ou telefone, deverão
conter as mesmas informações previstas no subitem 5.2.7. e outras necessárias para
o atendimento da demanda.
4.4.

DA

EMISSÃO

DE

BILHETES

DE

PASSAGENS

-

VOOS

DOMESTICOS
4.4.1.

Este serviço para voos domésticos compreende:

4.4.1.1. Assessoria: entende-se por assessoria para emissão de BILHETES
DE PASSAGEM, o serviço prestado pela CONTRATADA, visando ao auxílio
na análise e escolha de melhores opções de voos, quando:

a)

Não houver disponibilidade em voos sem escala/conexão ou voos

com razoável tempo de duração, devendo a CONTRATADA apresentar opções
para que seja analisada aquela que apresente a melhor relação custo x
benefício;

b)

Em virtude de ocorrência de evento, seminário, encontro ou situação

semelhante, em que o número de passageiros permita a negociação de
melhores TARIFAS, visando economicidade.
4.4.1.2. Cotação: a cotação para emissão de BILHETE DE PASSAGEM
realizada pela CONTRATADA deverá refletir com exatidão as informações
atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas
inclusive as promoções tarifárias vigentes, inclusive para aquisição direta via
portal de internet da própria companhia aérea, observadas as especificações do
subitem 1.1.
4.4.1.3. I - O pedido de cotação enviado à CONTRATADA via e-mail ou
telefone deverá conter, no mínimo:

a)

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

b)

Nome da UNIDADE SOLICITANTE, com e-mail, telefone e servidor

responsável pela demanda;

c)

Tipo de viagem: nacional ou internacional;
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d)

Natureza de viagem: missão permanente, transitória ou eventual, no

caso de viagem internacional;

e)

Data prevista da partida;

f)Data prevista do retorno;
g)

Cidade de origem;

h)

Cidade de destino;

i) Nome completo do passageiro;
j) Data de nascimento do passageiro;
k)

Número e validade do passaporte, no caso de viagem internacional; l)

Dados do visto, no caso de viagem internacional;

l) CPF do passageiro;
m)

Telefone para contato do passageiro;

n)

Endereço eletrônico do passageiro;

o)

Classe de voo: econômica ou executiva ou primeira classe, no caso de

viagem internacional;

p)

Horários previstos de início e término do trabalho, evento ou missão no

destino;

q)
II

Eventual deficiência do passageiro.
-

O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo, além

dos dados da solicitação de cotação, as seguintes informações:

a)

Companhia aérea;

b)

País/cidades de origem e destino;

c)

Duração do voo;

d)

Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver;

e)

Datas e horários do voo e aeroportos utilizados;

f)Valor da TARIFA;
g)

Valor da TAXA DE EMBARQUE.

4.4.1.4. Reserva: a reserva para emissão de BILHETE DE PASSAGEM
deverá ser realizada pela CONTRATADA, discriminada por TRECHO e
observadas as observadas as especificações do subitem 1.1, com base nas
informações de cotação contidas na etapa anterior.
I-

A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail ou telefone,

a reserva contendo o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e
demais dados contidos na cotação para a UNIDADE SOLICITANTE, visando
à necessária aprovação.
4.4.2.

Emissão: será realizada pela CONTRATADA observando as observadas as
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especificações do subitem 1.1, com base nas informações de reserva
contidas na etapa anterior.
4.4.2.1.

-

Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo

da reserva e caso não seja possível reativá-la nos mesmos valores, o
procedimento visando à emissão deve ser reiniciado.
4.4.2.2.

- A informação do BILHETE DE PASSAGEM emitido será enviada

pela CONTRATADA à UNIDADE SOLICITANTE, para conferência e
cadastramento no SCDP e envio para o passageiro.
4.5. EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS - VOOS INTERNACIONAIS
Este serviço para voos internacionais compreende:
4.5.1.

Assessoria: entende-se por assessoria para emissão de BILHETE DE
PASSAGEM o serviço prestado pela CONTRATADA visando ao auxílio na
pesquisa, análise e escolha de melhores opções de voos, devendo ser
prestada em todas as viagens que contenham trechos internacionais.

I

Cotação: será realizada pela CONTRATADA e deverá refletir com

exatidão as informações atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas
solicitadas, consideradas inclusive as promoções tarifárias vigentes, inclusive para
aquisição direta via portal de internet da própria companhia aérea, observadas as
especificações do subitem 1.1.

II

- Devem ser observadas, sempre que possível, as opções de ida e volta

pela mesma companhia aérea, visto que esta condição pode oferecer menores
valores de TARIFAS.

III

-

O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo,

além dos dados da solicitação de cotação, as seguintes informações:

a)

Companhia aérea;

b)

País/cidades de origem e destino;

c)

Duração do voo;

d)

Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver;

e)

Datas e horários do voo e aeroportos utilizados;

f)

Valor da TARIFA;

g)

Valor da TAXA DE EMBARQUE.
4.5.1.1. Reserva: deverá ser realizada pela CONTRATADA, discriminada por
TRECHO e observadas as especificações do subitem 1.1, com base nas
informações das cotações contidas na etapa anterior.

I

- A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail ou telefone a

reserva contendo o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e
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demais dados contidos na cotação para a UNIDADE SOLICITANTE, visando
à necessária aprovação.

II

- Além da escolha dos voos, a UNIDADE SOLICITANTE deve

informar à CONTRATADA todos os dados constantes do subitem 5.2.7 deste
TR para a criação da reserva.
4.5.1.2. Emissão: será realizada pela CONTRATADA as especificações do
subitem 1.1, com base nas informações de reserva contidas na etapa anterior.

I

- Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva

e caso não seja possível reativa-la nos mesmos valores, o procedimento
visando à emissão deve ser reiniciado.

II

- As informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido serão

cadastradas no SCDP e o BILHETE DE PASSAGEM emitido deverá ser
enviado pela CONTRATADA à UNIDADE SOLICITANTE, por e-mail ou por
outro canal de comunicação previamente informado.
4.6.

SEGURO VIAGEM
4.6.1.

A CONTRATADA deverá providenciar, quando

requerido pela

UNIDADE SOLICITANTE para voos internacionais, em até 8 (oito) horas após a
formalização da demanda pelo SCDP, por e-mail ou telefone, no mínimo 3 (três)
cotações de SEGURO VIAGEM, com seguradoras, para aprovação do custo e
autorização da emissão, observando as regras e as coberturas mínimas
previstas na Resolução CNSP nº 315/2014, do Conselho Nacional de Seguros
Privados.
4.6.2.

A CONTRATADA DEVERÁ emitir a apólice ou voucher, no prazo de

3 (três) horas após autorização pela CONTRATANTE.
4.6.3.

Os serviços de emissão de SEGURO VIAGEM compreendem a

cotação, emissão, alteração, cancelamento e reembolso.
4.6.4.

Será devido à CONTRATADA apenas o valor de repasse referente

ao prêmio do SEGURO VIAGEM quando este for emitido juntamente com o
BILHETE DE PASSAGEM INTERNACIONAL não podendo, neste caso, a
CONTRATADA cobrar remuneração adicional pela prestação deste serviço.
4.7.

ALTERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS NACIONAIS E

INTERNACIONAIS
4.7.1.

A alteração de BILHETE DE PASSAGEM deve ser precedida de

nova cotação e reserva, visando subsidiar a decisão sobre a alteração ou
cancelamento seguido de nova emissão, o que for mais vantajoso para a UFRA.
4.7.2.

As alterações de BILHETES DE PASSAGEM serão requeridas pela
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UNIDADE SOLICITANTE, pelo SCDP, por E-MAIL ou telefone, discriminadas
por trecho.
4.7.3.

Caso a alteração possua mudança ou inclusão de destinos, a

CONTRATADA receberá solicitação de nova assessoria para indicação das
opções que melhor atendam à demanda.
4.7.4.

A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e poderá

ensejar em aplicação de multas e eventuais diferenças tarifárias estabelecidas
pela companhia aérea.
4.7.5. Imediatamente após a alteração que resulte em crédito, situação na qual o
valor do BILHETE DE PASSAGEM original é superior à soma da multa e da
diferença tarifária, a CONTRATADA deverá requerer, imediata e formalmente, o
reembolso dos valores aos quais a CONTRATANTE tem direito, para que seja
efetuada a glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e
comprovante

das

companhias

aéreas,

discriminadas

por

UNIDADE

SOLICITANTE.
4.7.6. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a
consequente glosa do valor a que tem direito, no momento em que for viável e
possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo necessário para
o término da conferência.
4.8.

CANCELAMENTO

DE

BILHETES

DE

PASSAGEM

-

VOOS

DOMESTICOS E INTERNACIONAIS
Este serviço compreende:
4.8.1. Cancelamento originado pela extinção da demanda

I

- A informação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE

à CENTRAL DE ATENDIMENTO da CONTRATADA, pelo SCDP, por e-mail ou
telefone, com base nas informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido.

II

- Após o recebimento da informação acima, a CONTRATADA deve

efetuar o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM, no prazo máximo de 30
(trinta) minutos, objetivando a isenção da cobrança de taxa de NO-SHOW,
quando possível, de acordo com as regras da companhia aérea.
4.8.1.1. - Todas as solicitações de cancelamento devem constar no relatório
para controle dos BILHETES DE PASSAGEM passíveis de reembolso.
4.8.1.2. Cancelamento originado de demanda de alteração: ocorre em duas
situações:

a)

analisadas as cotações, a UNIDADE SOLICITANTE verifica que

há melhor relação custo x benefício com nova emissão, e não com a
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alteração do BILHETE DE PASSAGEM;

b)

inexistência de voos que permitam a alteração do BILHETE DE

PASSAGEM já emitido.
4.8.1.3.

Para as situações acima, a CONTRATADA deve efetuar o

cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM e iniciar o processo de nova
emissão, a partir da etapa de assessoria, informando nova cotação do voo
pretendido, para escolha da melhor opção e posterior aprovação, cabendo
nesse caso cobrança de remuneração pela nova emissão.
4.8.1.4.

A

solicitação

de

cancelamento

será

fornecida

pela

CONTRATANTE à CONTRATADA, pelo SCDP, por e-mail ou telefone,
com base nas informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido.
4.9.

REEMBOLSO
4.9.1. Imediatamente após o cancelamento, a CONTRATADA deverá requerer,
junto à companhia aérea, o reembolso dos créditos provenientes da passagem
cancelada. Isso representa, no mínimo, o valor da taxa de embarque.
4.9.2. A CONTRATADA deve adotar as medidas necessárias para a efetivação
do reembolso tão logo lhe seja solicitado o cancelamento do BILHETE DE
PASSAGEM ou quando da ocorrência de NO-SHOW.
4.9.3. O reembolso do BILHETE DE PASSAGEM se dará por intermédio de
glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e detalhamento
das regras aplicadas pela companhia aérea, discriminada por UNIDADE
SOLICITANTE.
4.9.4. A CONTRATADA deve gerar relatório mensal de todos os BILHETES DE
PASSAGEM cancelados, alterados, não utilizados e/ou reembolsados. O
relatório deve ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes
emitidos pelas companhias aéreas, contendo no mínimo:

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

c) valor pago;
d) valor da multa;
e) valor do crédito.
4.9.4.1.

Sempre que necessário,

a CONTRATANTE poderá

solicitar emissão de relatório parcial, contemplando os dados acima, caso
em que a CONTRATADA deverá fornecer o documento em até 72 (setenta
e duas horas).
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4.9.5. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a
consequente glosa do valor a que tem direito, no momento em que for viável e
possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo necessário para
o término da conferência.
4.9.6. O reembolso obedecerá às eventuais restrições constantes das
condições de sua aplicação, inclusive prazo de reembolso, taxa administrativa e
outras penalidades.
4.9.7. O prazo para reembolso não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias
contados da data da solicitação.
5. SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS
5.1.

A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, contas

e/ou autorizações para emitir BILHETE DE PASSAGEM nas seguintes companhias
aéreas, no mínimo:
5.1.1.

LATAM, GOL, Avianca, Azul, Passaredo, MAP Linhas Aéreas, Total

Linhas Aéreas, Puma Air, Angola Airlines, American Airlines, TAP, Air Europa, Air
France, Delta Airlines, Boliviana de Aviación, Copa Airlines, Lufthansa, Emirates,
Aerolineas Argentinas, South Africa, United Airlines, Qatar Airways, LAN, Air China,
Alitalia, Aeromexico, Air Canada, British Airways, Etihad Airways, Swiss Air, Turkish
Airline, Austral Líneas Aéreas, Compagnie National Royal Air Maroc, Condor
Flugdienst Gmbh, Cubana de Aviacion S/A, Edelweiss Air A.G, Empresa de
Transportes Aéreos de Cabo

Verde TACV S/A, Ethiopian Airlines, Enterprise,

Flayways Linhas Aéreas Ltda, Ibéria Líneas Aéreas, Insel Air International B.V, KLM
Royal Dutch Airlines, LACSA, Meridiana Fly S.P.A, Surinam Airways Ltda, TAME Línea
Aérea Del Cuador, TACA Peru, Transportes Aéreos Portugueses.

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 O início da prestação de serviços à Universidade Federal Rural da Amazônia deverá
ocorrer imediatamente após a assinatura do contrato e publicação no DOU, no período de 12
(doze) meses.

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

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações da
contratante:
8.1. Informar à Contratada a relação de servidores autorizados a enviar documento de
requisição de passagens aéreas ou a acessar o sistema de agendamento eletrônico de
passagens (se houver).
8.2. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados.
8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
8.5. Efetuar os pagamentos devidos.
8.6. Receber e atestar as faturas e/ou notas fiscais correspondentes.
8.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida
pela Contratada.
8.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.

Executar os serviços conforme as especificações do contrato, do qual fazem parte no

edital e anexos, bem como a proposta comercial da CONTRATADA, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, entretanto, sem a
necessidade de dedicação exclusiva ou a presença dos mesmos nas dependências da
CONTRATANTE, a não ser, por requisição da CONTRATANTE para prestar esclarecimentos ou
informações acerca da execução do Contrato;
9.2.

Receber, registrar e solucionar ou encaminhar na CENTRAL DE ATENDIMENTO,

todas as solicitações de atendimento;
9.2.1.

Os empregados responsáveis pelo atendimento deverão ser qualificados

para a solução das solicitações;
9.2.2.

As tentativas de contato telefônico com a CENTRAL DE ATENDIMENTO

deverão resultar em comunicação com o atendente em prazo de espera não superior a
01 (um) minuto;
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9.2.3.

As interrupções programadas dos serviços telefônicos da CENTRAL DE

ATENDIMENTO deverão ser comunicadas à CONTRATANTE com antecedência
mínima de 3 (três) dias;
9.2.4.

Nas solicitações de COTAÇÃO DE PREÇOS, apresentadas pela

CONTRATANTE, por qualquer meio, à CONTRATADA, deverão ser informados os
preços mais competitivos, inclusive TARIFAS promocionais e outras vantagens que a
CONTRATANTE possa obter, ou as quais estejam disponíveis à consulta direta inclusive
no portal de internet das companhias aéreas.
9.2.5.

O servidor da CONTRATANTE pode refutar a COTAÇÃO DE PREÇOS

da CONTRATADA apresentando pesquisa de preços, virtual ou física, das companhias
aéreas credenciadas solicitando a apresentação de tarifa similar e vantajosa à
Administração, o que não elide, em casos reiterados de autuação da CONTRATADA
nas hipóteses 12.1.2 e 12.1.3 deste Termo de Referência.
9.2.6.

Nas situações em que, motivadamente, o servidor da CONTRATANTE

REFUTAR a COTAÇÃO DE PREÇOS da CONTRATADA apresentando pesquisa de
preços, virtual ou física, a CONTRATADA, terá o prazo de 2 (duas) horas para a
apresentação de tarifa similar e vantajosa à Administração, não excluídas as sanções
previstas no subitem anterior;

9.3.

Executar procedimentos de análise da solicitação, procurando atendê-la ainda no

primeiro contato, registrando as requisições e provendo soluções imediatas, com a utilização de
procedimentos formais, através da CENTRAL DE ATENDIMENTO e do SCDP.
9.4.

Acompanhar e controlar o andamento do processo de atendimento até a completa

solução da solicitação;
9.5.

Prestar informações requeridas pelos usuários;

9.6.

Responsabilizar-se pela manutenção, recuperação e segurança dos dados do serviço

de AGENCIAMENTO DE VIAGENS;
9.7.

Atender, no prazo máximo de 2 e 4 horas, as solicitações de cotação, reserva,

emissão, alteração e cancelamento de BILHETE DE PASSAGEM de VOOS DOMÉSTICOS e
VOOS INTERNACIONAIS, respectivamente, para as aquisições de passagem em caráter
emergencial, isto é, aquela em que o deslocamento ocorrerá em prazo inferior a 96 (noventa e
seis horas);
9.8.

Atender, no prazo máximo de 4 e 8 horas, as solicitações de cotação, reserva,

emissão, alteração e cancelamento de BILHETE DE PASSAGEM de VOOS DOMÉSTICOS e
VOOS INTERNACIONAIS, respectivamente, para as aquisições de passagem em caráter
ordinário, isto é, aquela em que o deslocamento ocorrerá em prazo superior a 96 (noventa e seis
______________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para SRP/Preg. Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, Habilitação Simplificada e Ampla Participação
Atualização: Janeiro/2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23084.017228/2018-99
horas);
9.9.

Para os casos previstos na letra “b” do subitem 9.2.3 deste TR, o prazo máximo para

atendimento será de 24 (vinte e quatro) horas.
9.10. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido
no contrato;
9.11. Fornecer alternativas viáveis, no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas
e horários requisitados, bem como adotar as medidas necessárias para confirmação da reserva;
9.12. Assessorar a CONTRATANTE para definição do melhor roteiro, horário, frequência de
voos, inclusive TARIFAS promocionais e outras vantagens que a CONTRATANTE possa obter;
9.13. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado no edital
e no contrato, os serviços efetuados em que se verificarem incorreções resultantes da execução;
9.14. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.15. Recrutar profissionais habilitados e com conhecimentos específicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à CONTRATANTE;
9.17. Gerenciar e dimensionar a equipe responsável pela execução dos serviços, bem como
a logística necessária, levando em conta os quantitativos contratados e os serviços exigidos;
9.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo relatar à
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
9.19. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus
profissionais causarem a terceiros e/ou à CONTRATANTE;
9.20. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando
razões justificadoras que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE;
9.21. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
9.22. Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.23. Operar com todas as companhias aéreas que atuam regularmente nos mercados
doméstico nacional e regional e com as principais companhias aéreas internacionais, já listadas no
item 5.1 a);
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9.24. Iniciar a prestação dos serviços para a CONTRATANTE imediatamente após a
assinatura do contrato;
9.25. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversas realizadas por meio do serviço
desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo
de telecomunicações;
9.26. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de
serviços pela CONTRATADA ensejará a rescisão unilateral do contrato e a responsabilidade criminal,
na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.
9.27. Efetuar o pagamento dos BILHETES DE PASSAGEM emitidos às companhias aéreas
nos respectivos prazos exigidos por estas, ficando estabelecido que a UFRA não responderá, sob
qualquer hipótese, solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento;
9.28. Apresentar à CONTRATANTE as TARIFAS promocionais oferecidas pelas
companhias aéreas, ainda que sazonais;
9.29. Reembolsar à UFRA, em até 60 (sessenta) dias, contados da data do cancelamento,
o valor do BILHETE DE PASSAGEM emitido, pago e não utilizado ou alterado que gerou crédito,
deduzidos os valores referentes às multas cobradas pelas companhias aéreas, assim como o crédito
relativo aos prêmios das apólices ou vouchers de SEGURO VIAGEM cancelados, emitindo Nota de
Crédito em favor da CONTRATANTE que, por medida de simplificação processual, poderá efetuar
desconto dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela CONTRATADA;
9.30. Tal obrigação de reembolso remanesce mesmo após o encerramento da vigência do
contrato, sendo que, neste caso, a devolução do valor à UFRA se dará mediante a utilização de
GRU - Guia de Recolhimento da União emitida pela CONTRATANTE e paga pela CONTRATADA
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega da guia à contratada.
9.31. Dispor de equipe para a CENTRAL DE ATENDIMENTO, cujos serviços serão
executados de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
inclusive sábados, domingos e feriados, imediatamente após a assinatura do contrato;
9.32. Substituir a apólice ou o voucher do SEGURO VIAGEM quando a CONTRATANTE
solicitar remarcação de data ou o cancelamento e nova emissão;
9.33. Prover toda a estrutura para atendimento às exigências contidas neste TR.

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES
10.1.

Os CREDENCIAMENTOS formalizados por intermédio da CENTRAL, na forma do

Edital de Credenciamento, objetivam a aquisição de BILHETES DE PASSAGEM diretamente
das companhias aéreas abaixo relacionadas, resguardada a possibilidade de novos
credenciamentos e de eventuais descredenciamentos:

a)

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A (Azul);
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b)

MAP Transportes Aéreos Ltda (MAP);

c)

Oceanair Linhas Aéreas S/A (Avianca);

d)

TAM Linhas Aéreas S/A (LATAM);

e)

VRG Linhas Aéreas S/A (GOL).

10.2.

Caso ocorra credenciamento ou descredenciamento de companhias aéreas durante

a vigência do Contrato que gerará a ATA, o fato será comunicado tempestivamente pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR à CONTRATADA.
10.3.

O quantitativo e valores de serviços a serem prestados pela CONTRATADA e dos

valores a serem repassados às companhias aéreas e seguradoras estão estimados para doze
(12) meses
10.4.

O horário de funcionamento dos ÓRGÃOS e ENTIDADES a ser considerado neste

TR é das 08h00 às 20h00 (horário local), sendo que neste intervalo está concentrado o maior
volume de solicitações.
10.5.

A informação acima não reduz, tampouco isenta a CONTRATADA, da obrigação de

prestar os serviços demandados em horários diversos, nos prazos e condições
estabelecidas neste TR.

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1.

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serão exercidos por
um representante da contratante devidamente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
11.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
11.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência.
11.4 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no
art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.
11.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar
à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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11.6 O representante da contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no
edital de licitação e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.8 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na prestação do serviço
de fornecimento de bilhete de passagens, de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.
11.9. O acompanhamento e a fiscalização da execução seguirão o previsto na Instrução
Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e
12.1.5. cometer fraude fiscal.
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:
12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
12.2.2. Multa de:
12.2.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após
o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
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poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
12.2.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
12.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
12.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
12.2.2.6. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.2.2.7. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da
União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos;
12.2.2.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
12.2.2.9 As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
12.2.2.10 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

Tabela 2
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fiscalizador, por item e por ocorrência;
Indicar e manter durante a execução do contrato
8

01
os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionários

9

conforme previsto na relação de obrigações da

01

CONTRATADA

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
12.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
nº 9.784, de 1999.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o dano causado à
Administração, bem como o histórico e antecedentes de punições junto ao SICAF,
observado o princípio da proporcionalidade.
12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Belém, 21 de setembro de 2018.
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
A Universidade Federal Rural da Amazônia com sede na Av. Perimetral, n° 2501, bairro Terra firme,
município Belém, Estado Pará, CEP 66077-830, inscrita no CNPJ: 05.200.001/0001-01, neste ato
representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Marcel do Nascimento Botelho, nomeado pelo Decreto
Presidencial, em 11 de julho de 2017, publicado no D.O.U nº132, seção 2 - pág.1, em 12 de julho de 2017,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................................., situada
à....................................., cidade de ....................., inscrita no CNPJ nº. ............... , neste ato representada
pelo Sr. ...........................................(Nacionalidade),(Estado Civil), (Profissão), CIC Nº........................,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº
23084.________________ RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na Instrução
Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 26 de maio de 2017 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de
........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de
Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Ou
lote
do
TR

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

Especificação

Unidade de
medida ou
tarefa

Valor
Unitário

Valor
global ou
total

Frequência

Periodicidade

Garantia

Nota Explicativa: adaptar a tabela acima, bem como a referente ao cadastro de reserva, quando for o
caso, de acordo com as condições e características atinentes à natureza do serviço.
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Nota Explicativa 2: Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste,
repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses
institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).
3. ORGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Item nº

Órgãos Participantes

Nota Explicativa: Não havendo órgãos participantes, suprimir o item.
4. VALIDADE DA ATA

4.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................,
não podendo ser prorrogada.
Nota Explicativa: A Ata de Registro de Preços pode ter sua validade fixada por prazo inferior a 12 (doze)
meses, podendo ou não ser prorrogada, a critério da Administração, respeitado, contudo, o prazo total de
12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).
5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta
Ata.
Nota explicativa: Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem como a regra
prevista na IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014, alterada pela IN SEGES/MP n. 3, de 2017.

5.2.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

5.3.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na ata.
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5.4.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.5.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

5.6.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.7.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.8.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.8.1. por razão de interesse público; ou
5.8.2. a pedido do fornecedor.
6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)

______________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para SRP/Preg. Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, Habilitação Simplificada e Ampla Participação
Atualização: Janeiro/2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23084.017228/2018-99
ANEXO III
TERMO DE CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
(Exs.: manutenção de elevadores, veículos, de condicionadores de ar e predial, fornecimento de
passagens aéreas, locação de impressoras e máquinas reprográficas, telefonia, lavanderia)
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO,
POR
INTERMÉDIO
DO
(A)
........................................................ E A EMPRESA
.............................................................

A Universidade Federal Rural da Amazônia com sede na Av. Perimetral, n° 2501, bairro Terra firme,
município Belém, Estado Pará, CEP 66077-830, inscrita no CNPJ: 05.200.001/0001-01, neste ato
representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Marcel do Nascimento Botelho, nomeado pelo Decreto
Presidencial, em 11 de julho de 2017, publicado no D.O.U nº132, seção 2 - pág.1, em 12 de julho de 2017,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................................., situada
à....................................., cidade de ....................., inscrita no CNPJ nº. ............... , neste ato representada
pelo Sr. ...........................................(Nacionalidade),(Estado Civil), (Profissão), CIC Nº........................,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº
23084.________________ e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997,do Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e da Portaria
nº 409, de 21 de dezembro de 2016, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão Eletrônico nº _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de .........................., que serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
ITEM
(SERVIÇO)

LOCAL DE
EXECUÇÃO

QUANTIDADE

HORÁRIO/
PERÍODO

VALORES
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Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, aplicável na hipótese em que a licitação tenha
sido dividida em itens ou grupos, devendo compatibilizar-se com as especificações dos serviços
estabelecidas no Termo de Referência e reproduzir o preço e demais condições ofertadas na proposta
vencedora.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
Nota Explicativa: É o modelo de Edital que contempla campo específico para que o órgão ou entidade
licitante indique o prazo inicial de vigência contratual (como por exemplo o prazo inicial de 12 meses).
Observar que, para efeito de reajuste do valor contratual, este somente é admitido nos contratos de prazo
de duração igual ou superior a um ano, conforme estatuído na Lei nº 10.192, de 2001. Nota Explicativa: O
dispositivo contém a redação da IN nº 05, de 2017.
É o modelo de Edital que contempla campo específico para que o órgão ou entidade licitante indique o
prazo inicial de vigência contratual (como por exemplo o prazo inicial de 12 meses). Observar que, para
efeito de reajuste do valor contratual, este somente é admitido nos contratos de prazo de duração igual ou
superior a um ano, conforme estatuído na Lei nº 10.192, de 2001
Cabe mencionar que o TCU flexibilizou o entendimento de que os contratos de serviços continuados devem
ter seu prazo fixado em 12 meses, podendo a Administração justificar a vantajosidade de um prazo maior
(Acórdão nº 1214/2013-Plenário)
A vigência do Termo de Contrato de prestação de serviços contínuos, pode ultrapassar o exercício
financeiro, como no exemplo a seguir, totalizando 60 (sessenta) meses. Na contagem deve ser observado
o disposto no art. 132, §3º do CC, em virtude do art. 54 da Lei n. 8.666/93.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
Nota explicativa: Observar que o contrato e seus aditivos somente terão eficácia após a publicação de seu
resumo na imprensa oficial, nos termos do ANEXO VII-G, item 4, da IN nº 05/2017.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).
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Ou
3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
Nota Explicativa. O cômputo do valor total do Termo de Contrato levará em conta o período inicial de
vigência estabelecido no Edital.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, como os de lavanderia, manutenção em
geral, etc., em que a própria demanda pelos serviços é variável, cabe inserir o seguinte subitem:
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do ......
Nota explicativa: O art. 3º, I, da Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, veda a indexação de preços
por índices gerais. Nada obstante, o ANEXO IX, item 7, “b”, da IN nº 05/2017, autoriza a adoção de índices
gerais, devendo ser dada preferência, contudo, aos setoriais, bem como a Orientação Normativa n. 23 da
AGU
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6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na modalidade
de .............................., correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez)
dias, observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término
da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos
no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017
7.2.
Ou
7.3. 7.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de R$
............ (...............................), na modalidade de ............................, correspondente a 5% (cinco por
cento) de seu valor total, observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa)
dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados
os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017

Nota Explicativa: A exigência da garantia no Termo de Contrato é possível desde que exigida no Edital e
na forma nele estipulada. Pode ser exigida a comprovação da prestação da garantia após a assinatura do
Termo de Contrato ou como condição para sua assinatura.
Excluir esta cláusula caso não tenha sido prevista a exigência no Edital. Conforme definido em reunião da
CPLC, a garantia prevista no art. 2º, §2º, V, da Portaria nº 409/2016, não se aplica às contratações de
serviços sem dedicação de mão de obra exclusiva.
8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de
Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Nota explicativa: Em princípio, o Decreto n. 7.892/2013, não veda a celebração de termo aditivo contratual
para o acréscimo dos quantitativos contratados. A Ata se diferencia do contrato por ser “...documento
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições
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contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas” (TCU, Acórdão n° 531/2007, Plenário,
Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 10.04.2007).
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o
da Seção Judiciária de .................. - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nota Explicativa: Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da
CONTRATADA e de 2 testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do CPC que considera título
executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.
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ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos
(ou
Declaramos)
que
a
empresa
______________________________
______________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ___________________, inscrição estadual nº
________________________, estabelecida no (a) _____________________________________, prestou
os seguintes serviços ______________________ para este órgão (ou para esta empresa): [inserir lista e
especificações dos itens fornecidos]
Atestamos (ou Declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.
Local e data

____________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
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ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa _______________________, CNPJ nº ____________________________, com sede
à Rua ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
___________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
_____________________, emitida pelo ___________ e do CPF/MF n.º _______________________, para
os fins de habilitação no Pregão Eletrônico no. xx/2018, DECLARA expressamente que atende aos critérios
de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio
ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(SLTI/MPOG).
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

____________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2018-000 SRP
1 - Itens da Licitação
1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Detalhada: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1156
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
5780

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1156)
Grupo: G1
2 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Detalhada: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
100

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)
Grupo: G1
3 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Detalhada: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e internacionais.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 230
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
1150

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (230)
Grupo: G1
4 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Detalhada: Repasse Voos domésticos
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1156
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
5780

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1156)
Grupo: G1
5 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Detalhada: Repasse Voos Internacionais
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
100

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)
Grupo: G1
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6 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Detalhada: Repasse Seguro viagem
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20
Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
100

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)
Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos
Grupo 1
Nº do Item
1
2
3
4
5
6

Descrição
Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2018-000 SRP UASG 153034

27/09/2018 15:39

Quantidade Total
1156
20
230
1156
20
20

Unidade de Fornecimento
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

(2/2)

13/02/2019

ComprasNet

PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural da Amazônia
Pregão Eletrônico

Nº 00026/2018(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Item Descrição
Unidade de Fornecimento
Quantidade
Valor Unitário
GRUPO 1
Total do Fornecedor:

Valor Global
R$ 872.275,2600
R$ 872.275,2600

Valor Global da Ata:

R$ 872.275,2600

oltar

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural da Amazônia
Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2018 (SRP)
Às 15:21 horas do dia 31 de outubro de 2018, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00026/2018,
referente ao Processo nº 23084017228201899, a autoridade competente, Sr(a) JANAE GONCALVES, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 877.706,8800

Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 872.275,2600 .
Itens do grupo:
1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
2 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
3 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
4 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
5 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
6 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada

Visualizar Recurso do Item

Fim do documento

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/TermoJulg.asp?prgCod=752942&acao=J&tipo=t
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural da Amazônia
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2018 (SRP)
Às 14:33 horas do dia 11 de outubro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00026/2018, referente ao
Processo nº 23084017228201899, o pregoeiro, Sr(a) MARIA AUXILIADORA NEVES DA CONCEICAO, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Este pregão não possui termo de adjudicação.

Fim do documento

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/TermoJulg.asp?prgCod=752942&acao=A&tipo=t
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural da Amazônia
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2018 (SRP)
Às 15:22 horas do dia 31 de outubro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JANAE GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23084017228201899, Pregão nº
00026/2018.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 877.706,8800

Situação: Homologado

Adjudicado para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 872.275,2600 .
Itens do grupo:
1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
2 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
3 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
4 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
5 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
6 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.156
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 3,3800
Situação: Homologado
Adjudicado para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0100 e a quantidade de 1.156
UNIDADE .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

31/10/2018
15:21:48

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PORTAL TURISMO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF:04.595.044/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0100

Homologado

31/10/2018
JANAE
15:22:25 GONCALVES

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 7,6900
Situação: Homologado
Adjudicado para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0100 e a quantidade de 20
UNIDADE .

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=752942&tipo=t
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Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

31/10/2018
15:21:48

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PORTAL TURISMO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF:04.595.044/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0100

Homologado

31/10/2018
JANAE
15:22:25 GONCALVES

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e internacionais.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 230
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 6,0200
Situação: Homologado
Adjudicado para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0100 e a quantidade de 230
UNIDADE .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

31/10/2018
15:21:48

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PORTAL TURISMO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF:04.595.044/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0100

Homologado

31/10/2018
JANAE
15:22:26 GONCALVES

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Repasse Voos domésticos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.156
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 665,7000
Situação: Homologado
Adjudicado para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 665,7000 e a quantidade de
1.156 UNIDADE .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

31/10/2018
15:21:48

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PORTAL TURISMO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF:04.595.044/0001-62, Melhor lance : R$ 665,7000

Homologado

31/10/2018
JANAE
15:22:26 GONCALVES

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Repasse Voos Internacionais
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.117,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.117,0000 e a quantidade de 20
UNIDADE .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

31/10/2018
15:21:49

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PORTAL TURISMO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF:04.595.044/0001-62, Melhor lance : R$ 5.117,0000

Homologado

31/10/2018
JANAE
15:22:26 GONCALVES

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Repasse Seguro viagem
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=752942&tipo=t
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Quantidade: 20
Valor estimado: R$ 18,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 18,6000 e a quantidade de 20
UNIDADE .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

31/10/2018
15:21:49

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PORTAL TURISMO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF:04.595.044/0001-62, Melhor lance : R$ 18,6000

Homologado

31/10/2018
JANAE
15:22:26 GONCALVES

Fim do documento

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=752942&tipo=t
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153034.262018 .13072 .4516 .99179990

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural da Amazônia
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2018 (SRP)
Às 09:00 horas do dia 11 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 440 de 23/02/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23084017228201899,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para
eventual contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou
não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do
aguardo de normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.156
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 3,3800
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 0,0100 e a quantidade de 1.156 UNIDADE
.
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 7,6900
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 0,0100 e a quantidade de 20 UNIDADE .
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e internacionais.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 230
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 6,0200
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 0,0100 e a quantidade de 230 UNIDADE .
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Repasse Voos domésticos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.156
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 665,7000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 665,7000 e a quantidade de 1.156
UNIDADE .
Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Repasse Voos Internacionais
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.117,0000
Situação: Aceito e Habilitado

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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Aceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5.117,0000 e a quantidade de 20
UNIDADE .
Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Repasse Seguro viagem
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 18,6000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 18,6000 e a quantidade de 20 UNIDADE .
Relação de Grupos
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 877.706,8800

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 872.275,2600 .
Itens do grupo:
1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
2 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
3 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
4 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
5 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
6 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1.156

Valor
Unit.

Valor Global

R$ 0,0001

R$ 0,1156

Data/Hora
Registro
28/09/2018
08:02:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.

15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0001

R$ 0,1156

28/09/2018
08:03:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas no Edital e seus anexos..

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0001

R$ 0,1156

28/09/2018
10:43:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou
não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em
virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E
SERVICOS EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos./

24.929.614/0001-10 MIRANDA TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

28/09/2018
08:01:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.

14.181.341/0001-15 UATUMA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

28/09/2018
08:02:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.

05.917.540/0001-58 DECOLANDO TURISMO
E REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

28/09/2018
08:02:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.

16.927.198/0001-93 ALMEIDA TURISMO
EIRELI

Sim

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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R$ 0,0100

R$ 11,5600

28/09/2018
08:04:28
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos
regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal - Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS
EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

28/09/2018
08:25:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA
TURISTICA LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

01/10/2018
12:21:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

34.121.202/0001-03 RIOTRAVEL TURISMO
LTDA

Não

Não

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

01/10/2018
12:25:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

01/10/2018
16:07:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ;Descrição: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos

41.053.034/0001-21 DAHER TURISMO LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

02/10/2018
11:32:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal

03.919.209/0001-41 ARS SERVICOS
TURISTICOS EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 0,0100

R$ 11,5600

10/10/2018
17:54:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 3,0000

R$ 3.468,0000 28/09/2018
08:08:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PrestAção de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares
internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 3,3800

R$ 3.907,2800 28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos.

12.190.625/0001-42 OPEN-TOUR VIAGENS
E TURISMO LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 3,3800

R$ 3.907,2800 02/10/2018
10:15:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 10,0000 R$ 11.560,0000 28/09/2018
08:22:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 10,0000

02.676.310/0001-56

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 3,3800

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 3,3800

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 3,0000

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

26.722.189/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

17.124.851/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

34.121.202/0001-03

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

06.157.430/0001-06

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

41.053.034/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

03.919.209/0001-41

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

04.595.044/0001-62

11/10/2018 09:00:15:413
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R$ 0,0100

24.929.614/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

05.917.540/0001-58

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

14.181.341/0001-15

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

16.927.198/0001-93

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

07.832.586/0001-08

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

02.964.393/0001-89

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

15.741.481/0001-63

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,4800

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:05:45:953

R$ 0,3900

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:09:02:327

R$ 1,0000

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:15:21:303

R$ 0,3400

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:29:29:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

11/10/2018
Item aberto.
09:03:49

Aberto

Iminência de 11/10/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 11/10/2018 09:50:32.
Encerramento 09:40:32
Encerrado

11/10/2018
Item encerrado
09:52:31

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.586/0001-08, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os itens
10:22:55
1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 15.741.481/000111/10/2018 63, pelo melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para
10:24:49 os itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema
comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 02.964.393/0001-89, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os itens
10:26:28
1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Aceite

11/10/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
11:26:00 04.595.044/0001-62, pelo melhor lance de R$ 0,0100.

Habilitado

11/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
14:01:32 04.595.044/0001-62
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS
LTDA

Sim

Sim

20

Valor
Unit.

Valor
Global

Data/Hora
Registro

R$ 0,0001

R$ 0,0020

28/09/2018
08:02:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.

15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 0,0001

R$ 0,0020

28/09/2018
08:03:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas no Edital e seus anexos..

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 0,0001

R$ 0,0020

28/09/2018
10:43:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou
não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em
virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E
SERVICOS EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais./

24.929.614/0001-10 MIRANDA TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

28/09/2018
08:01:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.

14.181.341/0001-15 UATUMA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.

05.917.540/0001-58 DECOLANDO TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

28/09/2018
08:02:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.

16.927.198/0001-93 ALMEIDA TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

28/09/2018
08:04:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos
regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal - Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS
EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

28/09/2018
08:25:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA TURISTICA
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

01/10/2018
12:21:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

34.121.202/0001-03 RIOTRAVEL TURISMO
LTDA

Não

Não

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

01/10/2018
12:25:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

01/10/2018
16:07:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ;Descrição: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.

41.053.034/0001-21 DAHER TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

02/10/2018
11:32:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal

03.919.209/0001-41 ARS SERVICOS
TURISTICOS EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 0,0100

R$ 0,2000

10/10/2018
17:54:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR LTDA

Sim

Sim

20

R$ 7,0000 R$ 140,0000 28/09/2018
08:08:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PrestAção de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares
internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 7,6900 R$ 153,8000 28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão de bilhetes de passagens - voos internacionais.

12.190.625/0001-42 OPEN-TOUR VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 7,6900 R$ 153,8000 02/10/2018
10:15:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 10,0000 R$ 200,0000 28/09/2018
08:22:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 10,0000

02.676.310/0001-56

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 7,6900

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 7,6900

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 7,0000

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

26.722.189/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

5/17

13/02/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
R$ 0,0100

17.124.851/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

34.121.202/0001-03

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

06.157.430/0001-06

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

41.053.034/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

03.919.209/0001-41

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

04.595.044/0001-62

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

24.929.614/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

05.917.540/0001-58

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

14.181.341/0001-15

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

16.927.198/0001-93

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

07.832.586/0001-08

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

02.964.393/0001-89

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

15.741.481/0001-63

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 1,1200

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:06:22:597

R$ 0,3900

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:09:14:373

R$ 1,0000

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:15:36:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

11/10/2018
Item aberto.
09:03:49

Aberto

Iminência de 11/10/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 11/10/2018 09:50:32.
Encerramento 09:40:32
Encerrado

11/10/2018
Item encerrado
09:52:31

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.586/0001-08, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os itens
10:22:55
1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 15.741.481/000111/10/2018 63, pelo melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para
10:24:49 os itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema
comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 02.964.393/0001-89, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os itens
10:26:28
1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Aceite

11/10/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
11:26:00 04.595.044/0001-62, pelo melhor lance de R$ 0,0100.

Habilitado

11/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
14:01:32 04.595.044/0001-62
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

230

Valor
Unit.

Valor Global

R$ 0,0001

R$ 0,0230

Data/Hora
Registro
28/09/2018
08:02:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos
e internacionais.

15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

230

R$ 0,0001

R$ 0,0230

28/09/2018
08:03:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas no Edital e seus anexos..

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO EIRELI

Sim

Sim

230

R$ 0,0001

R$ 0,0230

28/09/2018
10:43:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou
não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em
virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E
SERVICOS EIRELI

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos
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e internacionais./

24.929.614/0001-10 MIRANDA TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

28/09/2018
08:01:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos
e internacionais.

14.181.341/0001-15 UATUMA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

28/09/2018
08:02:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos
domésticos e internacionais.

05.917.540/0001-58 DECOLANDO TURISMO
E REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

28/09/2018
08:02:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos
domésticos e internacionais.

16.927.198/0001-93 ALMEIDA TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

28/09/2018
08:04:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos
regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal - Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos
domésticos e internacionais.

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS
EIRELI

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

28/09/2018
08:25:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA TURISTICA
LTDA

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

01/10/2018
12:21:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

34.121.202/0001-03 RIOTRAVEL TURISMO
LTDA

Não

Não

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

01/10/2018
12:25:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

01/10/2018
16:07:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ;Descrição: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos
domésticos e internacionais.

41.053.034/0001-21 DAHER TURISMO LTDA

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

02/10/2018
11:32:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal

03.919.209/0001-41 ARS SERVICOS
TURISTICOS EIRELI

Sim

Sim

230

R$ 0,0100

R$ 2,3000

10/10/2018
17:54:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos
e internacionais.

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR
LTDA

Sim

Sim

230

R$ 6,0000 R$ 1.380,0000 28/09/2018
08:08:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PrestAção de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares
internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO LTDA

Sim

Sim

230

R$ 6,0200 R$ 1.384,6000 28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos
e internacionais.

12.190.625/0001-42 OPEN-TOUR VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

230

R$ 6,0200 R$ 1.384,6000 02/10/2018
10:15:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO
EIRELI

Sim

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

Sim

230

R$ 10,0000 R$ 2.300,0000 28/09/2018
08:22:13
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 10,0000

02.676.310/0001-56

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 6,0200

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 6,0200

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 6,0000

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

26.722.189/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

17.124.851/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

34.121.202/0001-03

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

06.157.430/0001-06

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

41.053.034/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

03.919.209/0001-41

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

04.595.044/0001-62

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

24.929.614/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

05.917.540/0001-58

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

14.181.341/0001-15

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0100

16.927.198/0001-93

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

07.832.586/0001-08

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

02.964.393/0001-89

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,0001

15.741.481/0001-63

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 0,1500

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:06:39:503

R$ 0,3900

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:09:24:280

R$ 1,0000

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:15:46:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

11/10/2018
Item aberto.
09:03:49

Aberto

Iminência de 11/10/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 11/10/2018 09:50:32.
Encerramento 09:40:32
Encerrado

11/10/2018
Item encerrado
09:52:31

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.586/0001-08, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os itens
10:22:55
1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 15.741.481/000111/10/2018 63, pelo melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para
10:24:49 os itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema
comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 02.964.393/0001-89, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os itens
10:26:28
1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Aceite

11/10/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
11:26:00 04.595.044/0001-62, pelo melhor lance de R$ 0,0100.

Habilitado

11/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
14:01:32 04.595.044/0001-62
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E
SERVICOS EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1.156

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos domésticos.

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos domésticos.

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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24.929.614/0001-10 MIRANDA TURISMO
E REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:01:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos domésticos

14.181.341/0001-15 UATUMA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:02:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Repasse Voos domésticos

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:02:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos domésticos

05.917.540/0001-58 DECOLANDO
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:02:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Repasse Voos domésticos

15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS
E TURISMO LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:03:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas no Edital e seus anexos..

16.927.198/0001-93 ALMEIDA TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:04:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos
regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal - Repasse Voos domésticos

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:08:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PrestAção de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares
internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:22:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS
EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
08:25:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO
- EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 28/09/2018
10:43:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou
não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em
virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA
TURISTICA LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 01/10/2018
12:21:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

34.121.202/0001-03 RIOTRAVEL
TURISMO LTDA

Não

Não

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 01/10/2018
12:25:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 01/10/2018
16:07:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Repasse Voos domésticos

12.190.625/0001-42 OPEN-TOUR
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 02/10/2018
10:15:03
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

41.053.034/0001-21 DAHER TURISMO
LTDA

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 02/10/2018
11:32:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal

03.919.209/0001-41 ARS SERVICOS
TURISTICOS EIRELI

Sim

Sim

1.156

R$ 665,7000 R$ 769.549,2000 10/10/2018
17:54:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos domésticos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 665,7000

04.595.044/0001-62

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

24.929.614/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

05.917.540/0001-58

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

14.181.341/0001-15

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

07.832.586/0001-08

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

16.927.198/0001-93

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

02.964.393/0001-89

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

15.741.481/0001-63

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

02.676.310/0001-56

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

26.722.189/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

17.124.851/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

34.121.202/0001-03

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

06.157.430/0001-06

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

41.053.034/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 665,7000

03.919.209/0001-41

11/10/2018 09:00:15:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

11/10/2018
Item aberto.
09:03:49

Iminência de 11/10/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 11/10/2018 09:50:32.
Encerramento 09:40:32
Encerrado

11/10/2018
Item encerrado
09:52:31

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.586/0001-08, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 665,7000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os
10:22:56
itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 15.741.481/000111/10/2018 63, pelo melhor lance de R$ 665,7000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor
10:24:49 para os itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema
comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 02.964.393/0001-89, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 665,7000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os
10:26:28
itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Aceite

11/10/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
11:26:00 04.595.044/0001-62, pelo melhor lance de R$ 665,7000.

Habilitado

11/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
14:01:32 04.595.044/0001-62
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

Sim

20

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
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SERVICOS EIRELI

08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos Internacionais.

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos Internacionais.

24.929.614/0001-10 MIRANDA TURISMO
E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:01:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos Internacionais

14.181.341/0001-15 UATUMA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:02:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Repasse Voos Internacionais

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:02:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos Internacionais

05.917.540/0001-58 DECOLANDO
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:02:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Repasse Voos Internacionais

15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS
E TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:03:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas
credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
no Edital e seus anexos..

16.927.198/0001-93 ALMEIDA TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:04:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares
internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal - Repasse Voos Internacionais

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:08:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PrestAção de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares
internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:22:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas
credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS
EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
08:25:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas
credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO
- EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 28/09/2018
10:43:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou
não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em
virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA
TURISTICA LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 01/10/2018
12:21:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas
credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

34.121.202/0001-03 RIOTRAVEL
TURISMO LTDA

Não

Não

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 01/10/2018
12:25:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas
credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
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06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 01/10/2018
16:07:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Repasse Voos Internacionais

12.190.625/0001-42 OPEN-TOUR
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 02/10/2018
10:15:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas
credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

41.053.034/0001-21 DAHER TURISMO
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 02/10/2018
11:32:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas
credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal

03.919.209/0001-41 ARS SERVICOS
TURISTICOS EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 5.117,0000 R$ 102.340,0000 10/10/2018
17:54:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Voos Internacionais.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 5.117,0000

04.595.044/0001-62

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

24.929.614/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

05.917.540/0001-58

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

14.181.341/0001-15

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

07.832.586/0001-08

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

16.927.198/0001-93

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

02.964.393/0001-89

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

15.741.481/0001-63

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

02.676.310/0001-56

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

26.722.189/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

17.124.851/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

34.121.202/0001-03

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

06.157.430/0001-06

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

41.053.034/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 5.117,0000

03.919.209/0001-41

11/10/2018 09:00:15:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

11/10/2018
Item aberto.
09:03:49

Iminência de 11/10/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 11/10/2018 09:50:32.
Encerramento 09:40:32
Encerrado

11/10/2018
Item encerrado
09:52:31

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.586/0001-08, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 5.117,0000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os
10:22:56
itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 15.741.481/000111/10/2018 63, pelo melhor lance de R$ 5.117,0000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor
10:24:49 para os itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema
comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 02.964.393/0001-89, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 5.117,0000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os
10:26:28
itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Aceite

11/10/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
11:26:00 04.595.044/0001-62, pelo melhor lance de R$ 5.117,0000.

Habilitado

11/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
14:01:32 04.595.044/0001-62
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
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Item: 6 - GRUPO 1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E
SERVICOS EIRELI

Sim

Sim

20

Valor
Unit.

Valor
Global

Data/Hora
Registro

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Seguro viagem.

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Seguro viagem.

24.929.614/0001-10 MIRANDA TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:01:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Seguro viagem

14.181.341/0001-15 UATUMA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:02:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Repasse Seguro viagem

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:02:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Seguro viagem

05.917.540/0001-58 DECOLANDO TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:02:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Repasse Seguro viagem

15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:03:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas no Edital e seus anexos..

16.927.198/0001-93 ALMEIDA TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:04:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos
regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal - Repasse Seguro viagem

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:08:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PrestAção de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares
internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:22:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS
EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
08:25:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 28/09/2018
10:43:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou
não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em
virtude do aguardo de normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA TURISTICA
LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 01/10/2018
12:21:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

34.121.202/0001-03 RIOTRAVEL TURISMO
LTDA

Não

Não

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 01/10/2018
12:25:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
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agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 01/10/2018
16:07:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Repasse Seguro viagem

12.190.625/0001-42 OPEN-TOUR VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 02/10/2018
10:15:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

41.053.034/0001-21 DAHER TURISMO LTDA

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 02/10/2018
11:32:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. Registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou não pelas companhias
aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de
normatização específica do Governo Federal

03.919.209/0001-41 ARS SERVICOS
TURISTICOS EIRELI

Sim

Sim

20

R$ 18,6000 R$ 372,0000 10/10/2018
17:54:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repasse Seguro viagem.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 18,6000

04.595.044/0001-62

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

06.064.175/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

24.929.614/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

05.917.540/0001-58

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

14.181.341/0001-15

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

07.832.586/0001-08

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

16.927.198/0001-93

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

08.030.124/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

02.964.393/0001-89

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

15.741.481/0001-63

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

02.676.310/0001-56

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

26.722.189/0001-10

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

17.124.851/0001-49

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

34.121.202/0001-03

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

06.157.430/0001-06

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

12.190.625/0001-42

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

41.053.034/0001-21

11/10/2018 09:00:15:413

R$ 18,6000

03.919.209/0001-41

11/10/2018 09:00:15:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

11/10/2018
Item aberto.
09:03:49

Iminência de 11/10/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 11/10/2018 09:50:32.
Encerramento 09:40:32
Encerrado

11/10/2018
Item encerrado
09:52:31

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.586/0001-08, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 18,6000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os itens
10:22:56
1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 15.741.481/000111/10/2018 63, pelo melhor lance de R$ 18,6000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor
10:24:49 para os itens 1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema
comprasnet.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 02.964.393/0001-89, pelo
11/10/2018
melhor lance de R$ 18,6000. Motivo: Proposta recusada, pois o licitante cadastrou o valor para os itens
10:26:28
1, 2 e 3 em desacordo com os esclarecimentos realizados e cadastrados no sistema comprasnet.

Aceite

11/10/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
11:26:00 04.595.044/0001-62, pelo melhor lance de R$ 18,6000.

Habilitado

11/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
14:01:32 04.595.044/0001-62
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

14/17

13/02/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

HISTÓRICO DO GRUPO 1
Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

Valor Global

Data/Hora
Registro

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA

Sim

Sim

-

R$ 872.261,3406 28/09/2018
08:02:27

15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS E TURISMO
LTDA

Sim

Sim

-

R$ 872.261,3406 28/09/2018
08:03:59

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO - EIRELI

Sim

Sim

-

R$ 872.261,3406 28/09/2018
10:43:57

04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS
EIRELI

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 28/09/2018
08:00:00

24.929.614/0001-10 MIRANDA TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 28/09/2018
08:01:55

14.181.341/0001-15 UATUMA EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 28/09/2018
08:02:22

05.917.540/0001-58 DECOLANDO TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 28/09/2018
08:02:43

16.927.198/0001-93 ALMEIDA TURISMO EIRELI

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 28/09/2018
08:04:28

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS EIRELI

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 28/09/2018
08:25:34

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO OPERADORA
TURISTICA LTDA

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 01/10/2018
12:21:35

34.121.202/0001-03 RIOTRAVEL TURISMO LTDA

Não

Não

-

R$ 872.275,2600 01/10/2018
12:25:33

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 01/10/2018
16:07:12

41.053.034/0001-21 DAHER TURISMO LTDA

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 02/10/2018
11:32:11

03.919.209/0001-41 ARS SERVICOS TURISTICOS
EIRELI

Sim

Sim

-

R$ 872.275,2600 10/10/2018
17:54:01

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR LTDA

Sim

Sim

-

R$ 877.249,2000 28/09/2018
08:08:24

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO LTDA

Sim

Sim

-

R$ 877.706,8800 28/09/2018
08:00:00

12.190.625/0001-42 OPEN-TOUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Sim

Sim

-

R$ 877.706,8800 02/10/2018
10:15:03

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI

Sim

Sim

-

R$ 886.321,2000 28/09/2018
08:22:13

Eventos do Grupo
Evento

Data

Observações

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

11/10/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10:29:18 04.595.044/0001-62.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

11/10/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI,
11:05:36 CNPJ/CPF: 04.595.044/0001-62.

Habilitado

11/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
14:01:32 04.595.044/0001-62

Registro
Intenção de
Recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARS SERVICOS TURISTICOS EIRELI CNPJ/CPF:
11/10/2018 03919209000141. Motivo: Ilmos.Srs., tempestivamente, registramos nossa intenção de interposição
14:24:12 de recursos motivados pela indevida forma de classificação das propostas que, conforme legislação
em vigor, tendo em v

Intenção de
11/10/2018 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARS SERVICOS TURISTICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
Recurso Aceita
14:31:38 03919209000141. Motivo: aceitar
Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF
03.919.209/0001-41

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

11/10/2018 14:24

11/10/2018 14:31

Aceito

Motivo Intenção:Ilmos.Srs., tempestivamente, registramos nossa intenção de interposição de recursos
motivados pela indevida forma de classificação das propostas que, conforme legislação em vigor, tendo em
vista o empate ficto, deveria ser realizado o sorteio, cuja fundamentação legal será apresentada no devido
instrumento recursal. Termos em que P.E.Deferimento!
Motivo Aceite ou Recusa:aceitar
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Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

11/10/2018
09:00:28

Bom dia senhores licitantes

Pregoeiro

11/10/2018
09:00:42

Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico 26/2018.

Pregoeiro

11/10/2018
09:01:52

O objeto do pregão é o registro de preços para eventual contratação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, atendidos ou
não pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, em virtude do aguardo de normatização específica do
Governo Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

Pregoeiro

11/10/2018
09:03:09

Vamos dar início a fase de lances

Sistema

11/10/2018
09:40:32

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:50 de 11/10/2018, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema

11/10/2018
09:53:01

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

11/10/2018
10:02:16

Senhores licitantes estamos analisando os lances ofertados

Pregoeiro

11/10/2018
10:09:06

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Bom dia senhores

Pregoeiro

11/10/2018
10:09:23

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Sua proposta está classificada para o grupo 1

Pregoeiro

11/10/2018
10:10:17

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Entretanto, verificamos que sua empresa ofertou o
lance considerando 4(quatro casas decimais).

Pregoeiro

11/10/2018
10:11:49

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Esse valor não poderá ser aceito, pois foi esclarecido
que os lances deveriam ser cadastrados com até duas casas decimais. Esse esclarecimento
está disponível no sistema comprasnet.

Pregoeiro

11/10/2018
10:12:17

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Gostaria de saber se sua empresa pode negociar?

07.832.586/000108

11/10/2018
10:13:29

bom dia! podemos demonstrar que o nosso valor e exequivel atraves de planilha de custos

07.832.586/000108

11/10/2018
10:13:55

estamos sim abertos a negociação.

Pregoeiro

11/10/2018
10:15:04

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Senhores, não estamos questionando sua
exequibilidade.

07.832.586/000108

11/10/2018
10:15:53

ok, podemos sim negociar

Pregoeiro

11/10/2018
10:15:56

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Ocorre que, outras empresas ofertaram de acordo
com o esclarecido e não podemos ferir o princípio da isonomia para com os demais
participantes.

Pregoeiro

11/10/2018
10:16:36

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Por esse motivo estamos convocando para
negociação e adequação de sua proposta. Correto.

07.832.586/000108

11/10/2018
10:18:03

sim correto

Pregoeiro

11/10/2018
10:21:02

Para DF TURISMO E EVENTOS LTDA - Senhores, sua proposta será desclassificada. Tendo
em vista que o valor cadastrado não está de acordo com os esclarecimentos realizados.

07.832.586/000108

11/10/2018
10:23:32

prezados a adminstração preza pelo preços mais vantajoso, desta forma não entedemos o
motivo da nossa desclassificação visto que adequaremos nossa proposta final para R$ 0,00

Pregoeiro

11/10/2018
10:23:56

Para DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - Senhores, sua proposta será desclassificada.
Tendo em vista que o valor cadastrado não está de acordo com os esclarecimentos
cadastrados no sistema comprasnet.

Pregoeiro

11/10/2018
10:25:19

Para CONDOR TURISMO - EIRELI - Senhores, sua proposta será desclassificada. Tendo em
vista que o valor cadastrado não está de acordo com os esclarecimentos cadastrados no
sistema comprasnet.

Pregoeiro

11/10/2018
10:27:34

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - Bom dia senhores

Pregoeiro

11/10/2018
10:27:54

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - Sua proposta foi classificada para o grupo 1

04.595.044/000162

11/10/2018
10:27:55

Bom dia a todos

Pregoeiro

11/10/2018
10:28:13

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - Faremos a convocação do anexo de proposta

Sistema

11/10/2018
10:29:18

Senhor fornecedor PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.595.044/0001-62,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
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Pregoeiro

11/10/2018
10:30:24

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - O prazo para envio do anexo é 60 minutos de
acordo com o item 7.7 do edital

Pregoeiro

11/10/2018
10:33:32

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - Senhores, enviar junto a proposta a
comprovação da exequibilidade do valor ofertado.

04.595.044/000162

11/10/2018
10:36:59

estaremos enviando a documentação conforme solicitado

Sistema

11/10/2018
11:05:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
04.595.044/0001-62, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

11/10/2018
11:27:21

Senhores encerramos a fase de aceitação das propostas.

Pregoeiro

11/10/2018
11:27:35

Daremos inicio a fase de habilitação

Pregoeiro

11/10/2018
11:29:45

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - Senhores, sua proposta foi aceita. Faremos a
verificação da documentação no sicaf e, se necessário convocaremos para diligências.

04.595.044/000162

11/10/2018
11:34:11

ok ficaremos no aguardo - obrigado!

Pregoeiro

11/10/2018
12:06:37

Senhores a sessão será suspensa. Retornaremos as 14h.

Pregoeiro

11/10/2018
14:00:52

Boa tarde senhores licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 26/2018.

Sistema

11/10/2018
14:01:32

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

11/10/2018
14:01:51

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/10/2018 às 14:31:00.

Eventos do Pregão
Evento
Suspensão
Administrativa
Reativado
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

11/10/2018 12:07:48 Previsão de Reabertura: 11/10/2018 14:00:00. Motivo: Intervalo de almoço
11/10/2018 14:00:12
11/10/2018 14:01:32 Abertura de prazo para intenção de recurso
11/10/2018 14:01:51 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/10/2018 às 14:31:00.

Data limite para registro de recurso: 17/10/2018.
Data limite para registro de contra-razão: 22/10/2018.
Data limite para registro de decisão: 29/10/2018.
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:33 horas do dia 11 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA AUXILIADORA NEVES DA CONCEICAO
Pregoeiro Oficial
IRAILCE DOS PRAZERES GOMES
Equipe de Apoio

Voltar
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