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MINISTÉRIO DA CULTURA
Edi cio Parque Cidade Corporate, 7º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 2024-2562 / 2597 e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cultura.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018
PROCESSO Nº 01400.000116/2018-36

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da Cultura - MinC, por meio da Coordenação de Licitação e Gestão de Contratos COGEC, sediada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre B, 7º andar, Brasília-DF, CEP 70.308.200, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do po 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 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Instruções Norma vas SEGES/MPDG nº 05, de 26
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 22/08/2018
Horário: 10:00 h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br.
1.

DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de agenciamento de viagens para
voos regulares domés cos, des nados a atender à necessidade deste Ministério da Cultura, conforme condições, quan dades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, demonstradas abaixo:
LOTE ÚNICO
ITEM
DESCRIÇÃO
O SERVIÇO COMPREENDE
01
Emissão de bilhetes de passagem – voos domés cos
Assessoria, cotação, reserva e emissão
02 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos domés cos. Alteração, cancelamento e reembolso

1.2.
Para ﬁns eminentemente operacionais relacionados à execução orçamentaria e ﬁnanceira desta Pasta, par cularmente nas a vidades
vinculadas ao empenho, pagamento e liquidação das despesas, o lote único também será composto de item referente 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 domés cos, conforme discriminado no quadro abaixo.
ITEM

03

1.3.
2.

LOTE ÚNICO (Complemento)
DESCRIÇÃO

Repasse - voos domés cos

O ITEM COMPREENDE
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 domés cos adquiridos.

O item 03 do quadro acima não será objeto de formulação de preços e lances pelos licitantes.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o
exercício de 2018, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 420009 / 00001
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: 13.122.2107.2000.0001
PTRES: 110132
3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o www.comprasgovernamentais.gov.br, com a
solicitação de login e senha pelo interessado.
3.2.
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.
3.3.
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 en dade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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3.4.
acesso.
4.

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

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel com o objeto desta licitação e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do ar go 8º da IN SLTI/MP nº 2,
de 2010.
4.2.

Não poderão par cipar desta licitação os interessados:
4.2.1.

proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da legislação vigente;

4.2.2.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administra va ou judicialmente;
4.2.3.

que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.4.

que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.5.

en dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.6.
4.3.
Sociedades Coopera vas poderão par cipar desta licitação desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto
desta licitação, com compar lhamento ou rodízio das a vidades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
4.4.
Como condição de par cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela vo às
seguintes declarações:
4.4.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.4.1.1.
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte;
4.4.2.
que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação deﬁnidos no Edital;
4.4.3.

que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor,
a par r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar go 7°, XXXIII, da Cons tuição;
4.4.5.
2009;

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de

4.4.6.
que não possui, em sua cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons tuição Federal;
4.4.7.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
4.4.8.
5.

que cumpre os requisitos do Decreto n. 7174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.

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 automa camente a fase de recebimento de propostas.
5.2.

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

5.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes
e verdadeiras suas propostas e lances.
5.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emi das pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re rar ou subs tuir as propostas apresentadas.

5.6.

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

5.7.

5.6.1.

valor unitário e valor total;

5.6.2.

Descrição detalhada do objeto.
Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

5.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
5.8.1.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta,
caso o previsto não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do ar go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
5.8.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos se revele superior às necessidades da contratante, a
Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quan ta vo necessário, com base na
alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN 5/2017);
5.9.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das condições da proposta do sistema
eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.
5.10.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
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6.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1.
Edital.

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

6.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem especiﬁcações con das no Termo de Referência.
6.3.
A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
par cipantes.
6.3.1.
aceitação.

A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do contrário, levado a efeito na fase de

6.4.

O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas par ciparão da fase de lances.

6.5.

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

6.6.
Iniciada a etapa compe va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.6.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

6.6.2.
Os licitantes ofertarão lances somente nos itens 1 e 2, referentes à emissão de bilhetes de passagem – voos domés cos e
alteração e cancelamento de bilhetes de passagem – voos domés cos, respec vamente.
6.6.3.
O item 3 (repasse – voos domés cos) é FIXO e NÃO SERÁ OBJETOS DE LANCES, devendo ser cadastrado pelos licitantes no
sistema Comprasnet com os valores deﬁnidos na coluna B e C respec vamente, conforme modelo de proposta – Anexo II do Edital.
6.7.
Edital.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ﬁxado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no

6.8.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8.1.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances
não poderá ser inferior a três (3) segundos

6.9.

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

6.10.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
iden ﬁcação do licitante.
6.11.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe
acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.12.

va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer

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

6.13.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa do Pregoeiro aos par cipantes.
6.14.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, ﬁndo o qual
será automa camente encerrada a recepção de lances.
6.15.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros
lances, valerá o úl mo lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
6.16.
Encerrada a etapa de lances, será efe vada a veriﬁcação automá ca, junto à Receita Federal, do porte da en dade empresarial. O
sistema iden ﬁcará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades coopera vas par cipantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.17.
Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades coopera vas 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.
6.18.
A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl ma oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá ca para
tanto.
6.19.
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classiﬁcação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da veriﬁcação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro
lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especiﬁcações do objeto.
7.2.

Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
7.2.1.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2.

não apresente as especiﬁcações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3.

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

7.2.4.

não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e produ vidade adotada.

7.3.
Os licitantes podem apresentar produ vidades diferenciadas daquela estabelecida como referência, desde que não alterem o objeto da
contratação, não contrariem disposi vos legais vigentes e, caso não estejam con das nas faixas referenciais de produ vidade, comprovem a
exequibilidade da proposta;
7.4.
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 ar go 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no anexo VII-A, item 9.4 da IN nº
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05/2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.5.
Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a
inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassiﬁcação, será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
7.6.
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.
7.6.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e jus ﬁcada do licitante, formulada antes de
ﬁndo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.7.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
na ordem de classiﬁcação.
7.8.

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

7.9.
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.
7.9.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para
que seja ob do preço melhor.
7.9.2.

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

7.10.
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 ar gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.

DA HABILITAÇÃO
8.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o
Pregoeiro veriﬁcará o eventual descumprimento das condições de par cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
par cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1.

SICAF;

8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man do pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do pelo Conselho Nacional de Jus ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4.

Lista de Inidôneos, man da pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.3.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par cipação.

8.4.

Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação rela va à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:

8.5.

Habilitação jurídica:
8.5.1.
sede;

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s, a cargo da Junta Comercial da respec va

8.5.2.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cer ﬁcado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitação ﬁcará condicionada à veriﬁcação da auten cidade no sí o www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.5.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons tu vo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
8.5.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.5.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cer dão 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;
8.5.6.
No caso de sociedade coopera va: 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 respec va sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.5.7.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de
ser o par cipante sucursal, ﬁlial ou agência;
8.5.8.
8.6.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
Regularidade ﬁscal e trabalhista:

8.6.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.6.2.
prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer dão 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 A va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.6.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS);

8.6.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer dão nega va ou
posi va com efeito de nega va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
8.6.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela vo ao domicílio ou sede do licitante, per nente ao seu ramo de
a vidade e compa vel com o objeto contratual;
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8.6.6.
prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela va à a vidade em cujo exercício contrata
ou concorre;
8.6.7.
caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais ou estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal ou Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;
8.6.8.
caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
8.7.

Qualiﬁcação Econômico-Financeira:
8.7.1.

cer dão nega va de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.7.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, referentes ao úl mo exercício social, comprovando
índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
8.7.2.1.
O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral,
Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor total es mado da contratação ou do item per nente.
8.8.

As empresas deverão comprovar, ainda, a qualiﬁcação técnica, por meio de:
8.8.1.

cer ﬁcado de cadastro junto ao Ministério do Turismo;

8.8.2.
declaração de que é proprietária ou de que possui licença de uso de sistema operacional eletrônico habilitado e interligado com
as bases de dados e sites das companhias aéreas brasileiras com VOOS DOMÉSTICOS regulares nos principais sistemas GDS disponíveis no
mercado;
8.8.3.
declaração de capacidade técnica expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado demonstrando que executa ou
executou contrato de prestação dos serviços de AGENCIAMENTO DE VIAGENS e fornecimento de BILHETE DE PASSAGEM, concomitantemente,
em quan dades somadas correspondentes ao mínimo de 20% (vinte por cento) das quan dades de BILHETES DE PASSAGEM de VOOS
DOMÉSTICOS.
8.9.

Em relação às licitantes coopera vas será, ainda, exigida a seguinte documentação, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da in Nº 5/2017:
8.9.1.
A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as
respec vas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da coopera va, respeitado o disposto nos arts.
4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
8.9.2.

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI;

8.9.3.

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.9.4.

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

8.9.5.

A comprovação de integração das respec vas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

8.9.6.
A úl ma auditoria contábil-ﬁnanceira da coopera va, 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; e
8.9.7.
Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da coopera va: a) ata de fundação; b) estatuto social com
a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos ins tuídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação
das três úl mas 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 coopera va a contratar o objeto da licitação.
8.10.
O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os bene cios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do úl mo exercício.
8.11.
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 2 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail
licitacao@cultura.gov.br.
8.11.1.

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

8.12.
A comprovação da regularidade ﬁscal e trabalhista, da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira e da habilitação jurídica, conforme o caso,
poderá ser subs tuída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa es ver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Norma va SLTI/MP nº 2, de 11.10.10.
8.12.1.
Também poderão ser consultados os sí os oﬁciais emissores de cer dões, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF.
8.13.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer dão correspondente através do sí o 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 licitantes qualiﬁcadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.14.
A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal não impede que a licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.14.1.

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

8.15.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va 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 jus ﬁca va.
8.16.
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.
8.17.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a con nuidade da mesma.
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8.18.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.19.
No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos ar gos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.20.

9.

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

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 repe dos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiﬁcado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato,
não re rar o instrumento equivalente 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.

9.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
9.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados con dos no SICAF, sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.
A proposta ﬁnal e os documentos de habilitação originais do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(dois) dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a úl ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.
apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo
anexo a este instrumento convocatório.
10.1.3.

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

10.2.
Os documentos serão reme dos em original, por qualquer processo de cópia reprográﬁca, auten cada por tabelião de notas, ou por
servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oﬁcial.
10.3.
A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.3.1.
11.

Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

DOS RECURSOS
11.1.
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização ﬁscal de microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo vada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo vos, em campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a tempes vidade e a existência de mo vação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1.

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

11.2.2.

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

11.2.3.
Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, in mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4.
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.
11.3.

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

11.4.

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

12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
12.2.

13.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
DO TERMO DE CONTRATO

13.1.
Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par r da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
13.2.
Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informa vo de Créditos não
Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
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13.2.1.
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.
13.3.
Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade 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 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.4.
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus ﬁcada do adjudicatário e aceita
pela Administração.
14.

DO REAJUSTE
14.1.

15.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1.
16.

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de ﬁscalização estão previstos no Termo de Referência.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1.
17.

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

17.1.

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.2.
O pagamento mensal dependerá da real u lização do serviço demandado, podendo haver variação entre as quan dades efe vamente
demandadas e as quan dades es madas neste Edital.
17.3.
Para cada item de serviço de AGENCIAMENTO DE VIAGENS, descrito no subitem 1.1 do Termo de Referência constante do Anexo I deste
Edital, prestado pela CONTRATADA, será devida uma remuneração.
17.4.
Caso o i nerário da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o serviço sejam envolvidas companhias aéreas dis ntas, a
quan dade do item corresponderá ao número de BILHETES DE PASSAGEM emi dos, alterados ou cancelados.
17.4.1.
Assim, serão devidas duas remunerações à CONTRATADA, quando a CONTRATANTE solicitar uma viagem de ida e volta da
localidade “A” para a localidade “B”, onde a ida e a volta sejam operadas por companhias aéreas dis ntas, man da a obrigação con da
no item 4.3.2;
17.4.2.
No caso de alteração do BILHETE DE PASSAGEM com múl plos trechos emi dos na mesma companhia aérea, será devida apenas
uma remuneração, exceto nos casos em que o pedido de alteração seja feito em momentos alternados, situação em que será devida uma
remuneração para cada pedido atendido.
17.5.
O valor da fatura mensal será composto pelo somatório dos valores dos serviços prestados com os valores de repasse, que serão
calculados da seguinte forma:
17.5.1.

Emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS

17.5.2.

Alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS

ED = (Q x P) + RE

AC = (Q x P) + RD + M
Onde:
ED = valor referente à emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
AC = valor referente à alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
Q = quan dade do item
P = preço unitário do item
RE = valor de repasse referente aos BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
M = valor de multas
RD = valor de repasse de diferença tarifária

17.6.

A fatura deverá ser apresentada discriminando, separadamente:
17.6.1.

Valores referentes ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, separadamente por item de serviço;

17.6.2.
Valores referentes aos repasses dos BILHETES DE PASSAGEM (TARIFAS, multas e TAXAS DE EMBARQUE), separadamente por
companhia aérea e por VOO DOMÉSTICO;
17.6.3.

Valores referentes aos reembolsos, separadamente por companhia aérea e por VOO DOMÉSTICO;

17.6.4.

Valores dos créditos;

17.6.5.
A fatura deverá ser apresentada em arquivo eletrônico, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do mês, acompanhadas
das correspondentes faturas/notas ﬁscais emi das pelas companhias aéreas à CONTRATADA, conforme previsto na Orientação Norma va SLTI
nº 1/2014, discriminando as informações necessárias para efe vação das retenções e recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido na
legislação vigente.
17.6.6.
Conforme disposto nos ar gos 113 ao 115-A do Decreto nº 18.955/1997, o BILHETE DE PASSAGEM é a nota ﬁscal de serviço da
companhia aérea.
17.6.7.
A fatura apresentada em arquivo eletrônico deverá conter cer ﬁcado digital ICP-Brasil, seguindo regras estabelecidas pelo Comitê
Gestor da ICP-Brasil.
17.6.8.

A fatura também deverá destacar os valores devidos em função da subs tuição tributária, para cada beneﬁciário dos créditos.

17.6.9.
Serão consideradas válidas para efeito de pagamento, as comprovações de solicitações feitas fora do SCDP através dos protocolos
de atendimentos dos canais de telefone e/ou e-mail.
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17.6.10.
O pagamento da fatura será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da
apresentação da fatura, contendo o detalhamento dos serviços executados no mês anterior, através de ordem bancária para crédito em banco,
agência e conta corrente de sua tularidade, indicados pela CONTRATADA, ressalvados os casos dispostos no parágrafo 3º do ar go 5º da Lei nº
8.666/1993.
17.6.11.
A fatura, incluindo-se seu detalhamento, deverá conter todas as informações necessárias à conferência dos serviços prestados e
em conformidade com os preços contratados, não podendo incluir serviços rela vos a outros contratos ou facilidades não contratadas.
17.7.
Os serviços cujo detalhamento não con ver as informações mínimas que permitam a sua correta iden ﬁcação serão considerados
como cobranças indevidas e não serão pagos.
17.8.
Sendo iden ﬁcada cobrança indevida, os fatos serão informados à CONTRATADA e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada
a par r da reapresentação da fatura devidamente corrigida.
17.8.1.
Sendo iden ﬁcada cobrança indevida após o pagamento da fatura, os fatos serão informados à CONTRATADA, para que seja feita
glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.
17.9.
O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante teste das faturas, correspondendo tão somente aos
serviços efe vamente u lizados. Em hipótese alguma serão pagos serviços não u lizados.
17.10.

Após o encerramento do contrato, os serviços u lizados deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

17.10.1.
Transcorrido o prazo mencionado no item anterior, os pagamentos estarão condicionados à disponibilidade orçamentária e
ﬁnanceira da CONTRATANTE.
17.11.
Havendo erro na apresentação da fatura ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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 à CONTRATANTE.
17.11.1.
A existência de multas pendentes de pagamento pela CONTRATADA quando da liquidação da fatura ensejará a compensação de
valores, com a cobrança ou o repasse do remanescente, a depender do caso.
17.12.
Nos termos do parágrafo 6º do ar go 35 da IN SLTI nº 2/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
17.12.1.

Não produziu os resultados acordados;

17.12.2.
17.13.

Deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como liquidada a ordem bancária para pagamento.

17.14.
Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.
17.14.1.
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 úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
17.14.2.
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 a existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos. Ademais, persis ndo
a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra vo
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
17.15.

No momento do pagamento, serão efetuados a retenção e recolhimento de tributos e contribuições previstas na legislação aplicável.

17.16.
A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 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 no referido disposi vo legal.
17.17.
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização ﬁnanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= TX/100/365

EM = I x N x VP

onde:
I= índice de atualização ﬁnanceira;
TX = taxa de juros de mora anual;
EM = encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo
pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1.

Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
18.1.1.
proposta;

não assinar o termo de contrato ou aceitar/re rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da

18.1.2.

apresentar documentação falsa;

18.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5.

não man ver a proposta;

18.1.6.

cometer fraude ﬁscal;
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18.1.7.

comportar-se de modo inidôneo;

18.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par cipação, 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.
18.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ﬁcará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1.
18.3.2.
18.4.

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor es mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com a sanção de impedimento.

18.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo 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.
18.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.8.

As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

19.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1.

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

19.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@cultura.gov.br, por pe ção dirigida ou protocolada no
endereço: Edi cio Parque Cidade Corporate, 7º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200
19.3.

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

19.4.

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

19.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
19.6.

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

19.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automa camente transferida para o primeiro dia ú l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
20.2.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia
para ﬁns de habilitação e classiﬁcação.
20.3.

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

20.4.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que
não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.
20.5.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
20.8.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as
deste Edital.
20.9.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.cultura.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou ob dos no
endereço Ministério da Cultura – Sede – Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Térreo – Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério da Cultura, nos
dias úteis, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administra vo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
20.10.

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

20.10.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

20.10.2.

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato.

Brasília, 08 de agosto de 2018.
(assinado eletronicamente)
FREDERICO GUIMARÃES CARDOSO
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Frederico Guimarães Cardoso, Pregoeiro, em 08/08/2018, às 16:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de 04/04/2016.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0624789 e o código CRC DA4D4406.
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ANEXO I AO EDITAL

MINISTÉRIO DA CULTURA
Parque Cidade Corporate, Torre B,, 7º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cultura.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 01400.000116/2018-36
1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1.
Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares domés cos, des nados a atender a necessidade deste Ministério
da Cultura, conforme especiﬁcações e condições constantes deste Termo de Referência e demonstradas a seguir:

LOTE ÚNICO
ITEM
DESCRIÇÃO
O SERVIÇO COMPREENDE
01
Emissão de bilhetes de passagem – voos domés cos
Assessoria, cotação, reserva e emissão
02 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos domés cos. Alteração, cancelamento e reembolso

1.2.
Para ﬁns eminentemente operacionais relacionados à execução orçamentaria e ﬁnanceira desta Pasta, par cularmente nas a vidades
vinculadas ao empenho, pagamento e liquidação das despesas, o lote único, também será composto de itens 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 domés cos conforme discriminado no quadro abaixo.

ITEM
03

1.3.

DESCRIÇÃO
Repasse - voos
domés cos

LOTE ÚNICO (Complemento - não objeto de formulação de preços nem de lances)
O ITEM COMPREENDE
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 domés cos adquiridos.

O item 03 do quadro acima não será objeto de formulação de preços e lances pelos licitantes.

1.4.
A solução de parcelamento encontrada foi a divisão por itens, dentro do lote único, a qual visa oportunizar às licitantes a oferta de preços
diferenciados, de acordo com a complexidade e o esforço despendido na prestação dos serviços de cada item.
1.5.
O prazo de vigência do contrato decorrente será de 12 (doze) meses, a par r de suas assinaturas, sendo facultada, a prorrogação por
períodos sucessivos, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses.
1.6.
No que se refere ao envio das propostas por meio do sistema eletrônico, conforme data e horário marcados para a abertura da sessão do
pregão, informa-se que o prazo de validade das propostas não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

2.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1.
A jus ﬁca va é devido à execução de tarefas ligadas à ﬁscalização, capacitação, par cipação em congressos, conferências, reuniões técnicas
e demais demandas, precisa providenciar transporte aéreo para os seus servidores e outras pessoas necessárias ao desenvolvimento das a vidades deste
Órgão.
2.2.
Ra ﬁcando ainda que a interrupção destes serviços certamente implicará não só no comprome mento da con nuidade das atribuições
desta Pasta como poderá trazer danos irreparáveis, uma vez que esta Pasta tem o seu campo de atuação em todo território nacional e a falta de
con nuidade dos serviços, certamente, trará obstáculos ao desenvolvimento das a vidades relacionadas com as viagens assumidas pelas autoridades e
empregados. Assim, face dessa necessidade imprescindível de locomoção e, ainda, considerando o interesse do serviço público, entende-se que os serviços
de agenciamento de viagens se enquadram como de natureza con nua.
2.3.
A escolha pelo transporte aéreo jus ﬁca-se pelos ganhos relacionados ao tempo despendido, à segurança do passageiro e ao custobene cio resultante desta modalidade de deslocamento.
2.4.
Para viabilizar a emissão de BILHETE DE PASSAGEM, desde agosto de 2012, orienta-se, no âmbito norma vo, pelo modelo ins tuído pela IN
– Instrução Norma va SLTI nº 7/2012, revogada pela IN SLTI nº 03/2015.
2.5.
Tal norma deﬁne no parágrafo 1º do ar go 2º que a contratação de AGÊNCIAS DE TURISMO decorre de procedimento licitatório, na
modalidade pregão, do po eletrônico, segundo “critério de julgamento menor preço, apurado pelo menor valor ofertado pela prestação do serviço de
Agenciamento de Viagens”.
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2.6.
Quanto ao suporte operacional às a vidades administra vas relacionadas à solicitação de passagens e diárias, os ÓRGÃOS e ENTIDADES, em
caráter obrigatório, conforme Decreto nº 5.992/2006, devem u lizar o SCDP, que abrange desde a concessão, o registro, o acompanhamento, a gestão e o
controle de diárias e de passagens até o envio de informações para a CGU – Controladoria Geral da União.
2.7.
Ressalta-se que u lizávamos a compra das passagens aéreas nacionais pela compra direta, porém a presente contratação conﬁgura-se
necessária, devido o recebimento do O cio Circular nº 582/2017-MP, de 29 de dezembro de 2017, (SEI: 0473179), o qual comunica que a par r de zero
hora do dia 01.01.2018 a funcionalidade de compra direta de passagens áreas nacionais, existente no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP, será suspensa por tempo indeterminado até que se restabeleçam as condições para a retomada do procedimento de compra direta.
2.8.
Seguem abaixo informações de procedimentos que estão sendo adotados por esta Pasta a ﬁm de evitar a descon nuidade dos serviços,
além de orientações a serem observadas pelas áreas responsáveis por emissões de passagens do MinC durante o período da suspensão da funcionalidade.
2.9.
Salientamos que a orientação do MP é que caso haja o exaurimento das quan dades já contratadas pelo órgão, as providências rela vas a
uma nova contratação de empresas para a prestação dos serviços de agenciamento de passagens aéreas deverão ocorrer de forma descentralizada para o
atendimento de suas próprias necessidades, nesta esteira jus ﬁca-se a contratação do serviço em comento.
2.10.
Por ﬁm, será permi da a par cipação de coopera vas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta
licitação, com compar lhamento ou rodízio das a vidades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados
sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

3.

DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1.

O enquadramento na modalidade pregão, do po eletrônico, encontra fundamento no parágrafo 1º do ar go 4º da IN SLTI nº 3/2015:
“Por se tratar de serviço comum, a licitação será realizada, preferencialmente, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, podendo ainda, a critério do
órgão solicitante, ser u lizado o Sistema de Registro de Preços - SRP.”

3.2.

O enquadramento também encontra embasamento no parágrafo único do ar go 1º e no § 1º do ar go 2º da Lei nº 10.520/2002:
“Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os ﬁns e efeito s deste ar go , aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
obje vamente deﬁnidos pelo edital, por meio de especiﬁcações usuais no mercado .
Art. 2º (VETADO)
§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da u lização de recursos de tecnologia da informação ,nos termos de regulamentação especíﬁca.”

3.3.

Da mesma forma, restam atendidos o ar go 1º e o caput e §1º do ar go 2º do Decreto nº 5.450/2005:
“ Art. 1º A modalidade de licitação pregão , na forma eletrônica, de acordo com o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de2002, des nase à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União , e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto .
Parágrafo único . Subordinam-se ao disposto neste Decreto , além dos órgãos da administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais en dades controladas direta ou indiretamente pela União .
Art. 2º O pregão , na forma eletrônica, como modalidade de licitação do po menor preço , realizar-se á quando a disputa pelo fornecimento de bens o u
serviço s comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.
§ 1º Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje vamente deﬁnidos pelo edital, por meio de
especiﬁcações usuais do mercado .”

3.4.

Enquadra-se o AGENCIAMENTO DE VIAGENS como serviço de natureza con nuada, nos termos do ar go 6º da IN SLTI nº 2/2008:
“Art. 6º Os serviços con nuados que podem ser contratado s de terceiro s pela Administração são aqueles que apo iam a realização das a vidades essenciais ao
cumprimento da missão ins tucional do órgão o u en dade, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97.”

3.5.
Cons tuem-se, desse modo, em a vidades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do ÓRGÃO
GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS e ENTIDADES par cipantes, não inerentes às categorias funcionais abrangidas pelos planos de cargos da APF.
3.6.

Registra-se que a prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os funcionários da CONTRATADA e a CONTRATANTE.

3.7.

É vedada qualquer relação entre os funcionários da CONTRATADA e a CONTRATANTE que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3.8.
dispõe:

Como consequência da prestação con nuada do serviço em tela, tem-se a aplicabilidade do inciso II do ar go 57 da Lei nº 8.666/1993, que
“Art. 57. A duração do s contratos regidos por esta Lei ﬁcará adstrita à vigência do s respec vos créditos orçamentários, exceto quanto aos rela vos:
(...) II - à prestação de serviços a serem executados de forma con nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração , limitada a sessenta meses;

4.

DA 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 especiﬁco do sistema,
possibilitando a visualização das solicitações pendentes.
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 con das na IN SLTI nº 3/2015, orientando a CONTRATADA sobre seus termos e
sobre eventuais alterações.
4.2.

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.
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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.
4.2.4.

Os protocolos gerados deverão ser informados aos usuários no início do atendimento.

4.2.5.
As gravações das chamadas telefônicas deverão ser armazenadas por prazo não inferior a 6 (seis) meses e disponibilizadas sempre que
houver solicitação da CONTRATANTE.
4.2.6.
A CONTRATADA deverá realizar procedimento de iden ﬁcação dos servidores autorizados a u lizar este serviço, mediante conﬁrmação de
alguns de seus dados pessoais ou outros que julgar necessários.
4.2.7.
A CONTRATANTE deverá, em até 07 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato, disponibilizar à CONTRATADA relação contendo as
seguintes informações dos servidores autorizados a solicitar serviços por e-mail ou telefone:
a) Nome;
b) E-mail a par r 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.

4.2.8.
O envio da relação citada no subitem 4.2.7 é indispensável para o início da prestação dos serviços por parte da CONTRATADA, para as
demandas solicitadas por e-mail ou telefone.
4.2.9.
Os BILHETES DE PASSAGEM de VOOS DOMÉSTICOS emi dos por solicitação via e-mail ou telefone deverão ser regularizados por meio da
criação de PCDP no primeiro dia ú l subsequente à data da solicitação, vinculando os dados do BILHETE DE PASSAGEM emi do, inclusive a cotação
realizada pela CONTRATADA.
4.2.10.
Caso a impossibilidade de formalização da demanda via SCDP perdure além do primeiro dia ú l subsequente à data da solicitação, o e-mail
de solicitação cons tuirá documento hábil para subs tuir a PCDP para ﬁns de faturamento.
4.2.11.
As solicitações encaminhadas à CONTRATADA, por e-mail ou telefone, deverão conter as mesmas informações previstas no subitem 4.3.2.1 e
outras necessárias para o atendimento da demanda.
4.3.

EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS DOMÉSTICOS
Este serviço compreende:

4.3.1.
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 e voos, observado o disposto no subitem 4.3.2, 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 bene cio para a APF;
b) em virtude de ocorrência de evento, seminário, encontro ou situação semelhante, em que o número de passageiros permita a
negociação de melhores TARIFAS, visando economicidade à APF.
4.3.2.
Cotação: a cotação para emissão de BILHETE DE PASSAGEM realizada pela CONTRATADA deverá reﬂe r com exa dão as informações
atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promoções tarifárias vigentes.
4.3.2.1.

O pedido de cotação enviado à CONTRATADA via e-mail ou telefone deverá conter, no mínimo:
a) Número da PCDP, quando a demanda já ver sido registrada no SCDP;
b) Nome da UNIDADE SOLICITANTE, com e-mail, telefone e servidor responsável pela demanda;
c) Tipo de viagem: nacional
d) Data prevista da par da;
e) Data prevista do retorno;
f) Cidade de origem;
g) Cidade de des no;
h) Nome completo do passageiro;
i) Data de nascimento do passageiro;
j) CPF do passageiro;
k) Telefone para contato do passageiro;
l) Endereço eletrônico do passageiro;
m)Horários previstos de início e término do trabalho, evento ou missão no des no;
n) Eventual deﬁciência do passageiro.

4.3.2.2.

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 des no;
c) Duração do voo;
d) Quan dade e duração das escalas/conexões, se houver;
e) Datas e horários do voo e aeroportos u lizados;
f) Valor da TARIFA;
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g) Valor da TAXA DE EMBARQUE.
4.3.3.
Reserva: a reserva para emissão de BILHETE DE PASSAGEM deverá ser realizada pela CONTRATADA, discriminada por TRECHO e observadas
as disposições dos subitens 4.1.1 a 4.1.4, com base nas informações de cotação con das na etapa anterior.
4.3.3.1.
A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail ou telefone, a reserva contendo o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e
demais dados con dos na cotação para a UNIDADE SOLICITANTE, visando à necessária aprovação.
4.3.4.
anterior.

Emissão: será realizada pela CONTRATADA observando as disposições dos subitens, com base nas informações de reserva con das na etapa

4.3.4.1.
Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva e caso não seja possível rea vá-la nos mesmos valores, o procedimento
visando à emissão deve ser reiniciado.
4.3.4.2.
A informação do BILHETE DE PASSAGEM emi do será enviada pela CONTRATADA à UNIDADE SOLICITANTE, para conferência e
cadastramento no SCDP e envio para o passageiro.

4.4.

ALTERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS NACIONAIS

4.4.1.
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 APF.
4.4.2.
por trecho.

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

4.4.3.
Caso a alteração possua mudança ou inclusão de des nos, a CONTRATADA receberá solicitação de nova assessoria para indicação das opções
que melhor atendam à demanda.
4.4.4.
A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e poderá ensejar em aplicação de multas e eventuais diferenças tarifárias
estabelecidas pela companhia aérea.
4.4.5.
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.
4.4.6.
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.
4.5.

CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS DOMÉSTICOS
Este serviço compreende:

4.5.1.

Cancelamento originado pela ex nção da demanda

4.5.1.1.
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 emi do.
4.5.1.2.
Após o recebimento da informação acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM, no prazo máximo de 30
(trinta) minutos, obje vando a isenção da cobrança de taxa de NO-SHOW, quando possível, de acordo com as regras da companhia aérea.
4.5.1.3.

Todas as solicitações de cancelamento devem constar no relatório para controle dos BILHETES DE PASSAGEM passíveis de reembolso.

4.5.2.

Cancelamento originado de demanda de alteração: ocorre em duas situações:
a) analisada a cotação citada no subitens 4.3.2, a UNIDADE SOLICITANTE veriﬁca que há melhor relação custo x bene cio com nova
emissão, e não com a alteração do BILHETE DE PASSAGEM;
b) inexistência de voos que permitam a alteração do BILHETE DE PASSAGEM já emi do.

4.5.2.1.
Para as situações acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM e iniciar o processo de nova emissão, a
par r 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.
4.5.2.2.
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 emi do.
4.6.

REEMBOLSO

4.6.1.
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.
4.6.2.
A CONTRATADA deve adotar as medidas necessárias para a efe vação do reembolso tão logo lhe seja solicitado o cancelamento do BILHETE
DE PASSAGEM ou quando da ocorrência de NO-SHOW.
4.6.3.
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.
4.6.4.
A CONTRATADA deve gerar relatório mensal de todos os BILHETES DE PASSAGEM cancelados, alterados, não u lizados e/ou reembolsados. O
relatório deve ser apresentado juntamente com os respec vos comprovantes emi dos pelas companhias aéreas, contendo no mínimo:
a) UNIDADE SOLICITANTE
b) dados do BILHETE DE PASSAGEM: nome do passageiro, origem/des no, data do voo;
c) valor pago;
d) valor da multa;
e) valor do crédito.
4.6.4.1.
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).
4.6.5.
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.
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4.6.6.
O reembolso obedecerá eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação, inclusive prazo de reembolso, taxa administra va e
outras penalidades.
4.6.7.

O prazo para reembolso não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias contados da data a solicitação.

5.

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

5.1.
reais).

A circulação ﬁnanceira anual es mada é de R$ 1.863.464,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e três mil e quatrocentos e sessenta e quatro

5.1.1.
A Es ma va no valor de R$ 1.862.360,00 (um milhão oitocentos e sessenta e dois mil trezentos e sessenta reais), conforme disposto em
Estudo Técnico Preliminar 0475871,correspondente aos valores de repasse referentes aos BILHETES DE PASSAGEM para VOOS DOMÉSTICOS emi dos pelas
companhias aéreas, como TARIFA, TAXA DE EMBARQUE e outras taxas e multas decorrentes de alterações e cancelamentos;
5.1.2.
E o valor de R$ 22,25 (vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) é a es ma va referente ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS prestados pela
CONTRATADA.
5.1.3.
Conforme consulta realizada no painel de preços 0632051, de 50 itens de contratação 47 apresentam preço unitário de agenciamento no
valor de R$ 0,01 centavos. Trata-se, portanto, de preço usualmente pra cado no âmbito da administração federal. Será considerado para o caso valor
máximo para os itens 1 e 2 o preço de agenciamento de R$ 0,01 (um centavo)

Quantidade
DESCRIÇÃO DO ITEM

Anual
Estimada (A)

Preço
Unitário de
Agenciamento
(R$) (B)

Estimado do
Agenciamento
(R$)
(A) x (B) = (C)

1

Emissão de bilhetes de passagens – voos domésticos

2000

R$ 0,01

R$ 20,00

2

Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem – voos
domésticos

225

R$ 0,01

R$ 2,25

TOTAL

6.

Valor Total

R$ 22,25

DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1.
Para cada item de serviço de AGENCIAMENTO DE VIAGENS descrito no subitem 1.1 deste TR prestado pela CONTRATADA, será devida uma
remuneração.
6.2.
Caso o i nerário da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o serviço sejam envolvidas companhias aéreas dis ntas, a
quan dade do item corresponderá ao número de BILHETES DE PASSAGEM emi dos, alterados ou cancelados.
6.2.1.
Assim, serão devidas duas remunerações à CONTRATADA, quando a CONTRATANTE solicitar uma viagem de ida e volta da localidade “A” para
a localidade “B”, onde a ida e a volta sejam operadas por companhias aéreas dis ntas, man da a obrigação con da no item 4.3.2;
6.2.2.
No caso de alteração do BILHETE DE PASSAGEM com múl plos trechos emi dos na mesma companhia aérea, será devida apenas uma
remuneração, exceto nos casos em que o pedido de alteração seja feito em momentos alternados, situação em que será devida uma remuneração para
cada pedido atendido.
6.3.
O valor da fatura mensal será composto pelo somatório dos valores dos serviços prestados com os valores de repasse, que serão calculados
da seguinte forma:
6.3.1.

Emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
ED = (Q x P) + RE

6.3.2.

Alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
AC = (Q x P) + RD + M
Onde:
ED = valor referente à emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
AC = valor referente à alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
Q = quan dade do item
P = preço unitário do item
RE = valor de repasse referente aos BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
M = valor de multas
RD = valor de repasse de diferença tarifária

6.4.

A fatura deverá ser apresentada discriminando, separadamente:
a) Valores referentes ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, separadamente por item de serviço;
b) Valores referentes aos repasses dos BILHETES DE PASSAGEM (TARIFAS, multas e TAXAS DE EMBARQUE), separadamente por companhia
aérea e por VOO DOMÉSTICO;
c) Valores referentes aos reembolsos, separadamente por companhia aérea e por VOO DOMÉSTICO;
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d) Valores dos créditos;
e) Valores referentes aos repasses de SEGURO VIAGEM.
6.4.1.
A fatura deverá ser apresentada em arquivo eletrônico, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do mês, acompanhadas das
correspondentes faturas/notas ﬁscais emi das pelas companhias aéreas à CONTRATADA, conforme previsto na Orientação Norma va SLTI nº 1/2014,
discriminando as informações necessárias para efe vação das retenções e recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido na legislação vigente.
6.4.2.
aérea.

Conforme disposto nos ar gos 113 ao 115-A do Decreto nº 18.955/1997, o BILHETE DE PASSAGEM é a nota ﬁscal de serviço da companhia

6.4.3.
ICP-Brasil.

A fatura apresentada em arquivo eletrônico deverá conter cer ﬁcado digital ICP-Brasil, seguindo regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da

6.4.4.

A fatura também deverá destacar os valores devidos em função da subs tuição tributária, para cada beneﬁciário dos créditos.

6.4.5.
Serão consideradas válidas para efeito de pagamento, as comprovações de solicitações feitas fora do SCDP através dos protocolos de
atendimentos dos canais de telefone e/ou e-mail.
6.4.6.
O pagamento da fatura será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da
fatura, contendo o detalhamento dos serviços executados no mês anterior, através de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente de
sua tularidade, indicados pela CONTRATADA, ressalvados os casos dispostos no parágrafo 3º do ar go 5º da Lei nº 8.666/1993.
6.4.7.
A fatura, incluindo-se seu detalhamento, deverá conter todas as informações necessárias à conferência dos serviços prestados e em
conformidade com os preços contratados, não podendo incluir serviços rela vos a outros contratos ou facilidades não contratadas.
6.5.
Os serviços cujo detalhamento não con ver as informações mínimas que permitam a sua correta iden ﬁcação serão considerados como
cobranças indevidas e não serão pagos.
6.6.
Sendo iden ﬁcada cobrança indevida, os fatos serão informados à CONTRATADA e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a
par r da reapresentação da fatura devidamente corrigida.
6.6.1.
Sendo iden ﬁcada cobrança indevida após o pagamento da fatura, os fatos serão informados à CONTRATADA, para que seja feita glosa do
valor correspondente no próximo documento de cobrança.
6.7.
O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante teste das faturas, correspondendo tão somente aos serviços
efe vamente u lizados. Em hipótese alguma serão pagos serviços não u lizados.
6.8.

Após o encerramento do contrato, os serviços u lizados deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

6.8.1.
Transcorrido o prazo mencionado no item anterior, os pagamentos estarão condicionados à disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira da
CONTRATANTE.
6.9.
Havendo erro na apresentação da fatura ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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 à CONTRATANTE.
6.9.1.
A existência de multas pendentes de pagamento pela CONTRATADA quando da liquidação da fatura ensejará a compensação de valores, com
a cobrança ou o repasse do remanescente, a depender do caso.
6.10.
Nos termos do parágrafo 6º do ar go 35 da IN SLTI nº 2/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Não produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida.
6.11.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como liquidada a ordem bancária para pagamento.

6.12.
Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.
6.12.1.
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 úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
a critério da CONTRATANTE.
6.12.2.
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 a existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos. Ademais, persis ndo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá
adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
6.13.

No momento do pagamento, serão efetuados a retenção e recolhimento de tributos e contribuições previstas na legislação aplicável.

6.14.
A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 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 no referido disposi vo legal.
6.15.
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização ﬁnanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= TX/100/365

EM = I x N x VP

onde:
I= índice de atualização ﬁnanceira;
TX = taxa de juros de mora anual;
EM = encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo
pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.
7.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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7.1.
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de
2018, a cargo do Ministério da Cultura, cujos programas de trabalho e elemento de despesas especíﬁcas seguem descritos abaixo e ainda constarão da
respec va Nota de Empenho:
7.1.1.

Programa de Trabalho:

7.1.2.

Elemento de Despesa:

7.1.3.

Plano Interno:

7.1.4.

PTRES:

7.1.5.

Fonte:

8.

DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1.

O início da prestação de serviços para os ÓRGÃOS e ENTIDADES deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do contrato.

8.2.
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 man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da APF à con nuidade do contrato.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1.

Observar e fazer cumprir ﬁelmente o que estabelece o contrato;

9.2.

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o estabelecido pelo edital e seus anexos;

9.3.
Acompanhar a prestação dos serviços e a execução do contrato, por meio de servidores especialmente designados para atuar como Fiscal do
Contrato e realizar a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do Contrato, que aplicará as sanções administra vas quando cabíveis,
assegurando à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório;
9.4.
Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, por intermédio do servidor formalmente designado para a gestão do
contrato, que de tudo dará ciência à APF, conforme ar go 67 da Lei nº 8.666/1993;
9.4.1.
Disponibilizar à CONTRATADA, em até 7 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato, documento contendo as seguintes informações dos
servidores autorizados a fazer solicitações de serviço:
a) nome
b) e-mail a par r 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
9.4.2.
proposta;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua

9.5.
correção;

No ﬁcar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua

9.6.

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no contrato e anexos;

9.7.
Efetuar as retenções e recolhimentos dos tributos e contribuições devidas sobre o valor da fatura fornecida pela CONTRATADA, na forma da
legislação vigente;
9.8.
Conferir os valores a serem pagos à CONTRATADA, comparando-os com os valores constantes das faturas emi das pelas companhias aéreas,
por meio de cruzamento eletrônico de dados ou por conferência manual, integrais ou selecionados por amostragem, conforme previsto na Orientação
Norma va SLTI nº 1/2014;
9.9.

Providenciar login e senha de acesso ao SCDP para os funcionários da CONTRATADA, indicados por esta e sob a sua responsabilidade.

10.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

10.1.
Executar os serviços conforme as especiﬁcações do contrato, do qual fazem parte o edital e anexos, bem como a proposta comercial da
CONTRATADA, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
10.2.

Receber, registrar e solucionar ou encaminhar na CENTRAL DE ATENDIMENTO, todas as solicitações de atendimento;

10.2.1.

Os empregados responsáveis pelo atendimento deverão ser qualiﬁcados para a solução das solicitações;

10.2.2.
As tenta vas 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;
10.2.3.
As interrupções programadas dos serviços telefônicos da CENTRAL DE ATENDIMENTO deverão ser comunicadas à CONTRATANTE com
antecedência mínima de 3 (três) dias.
10.3.
Executar procedimentos de análise da solicitação, procurando atendê-la ainda no primeiro contato, registrando as requisições e provendo
soluções imediatas, com a u lização de procedimentos formais, através da CENTRAL DE ATENDIMENTO e do SCDP.
10.4.

Acompanhar e controlar o andamento do processo de atendimento até a completa solução da solicitação;

10.5.

Prestar informações requeridas pelos usuários;

10.6.

Responsabilizar-se pela manutenção, recuperação e segurança dos dados do serviço de AGENCIAMENTO DE VIAGENS;

10.7.
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.
10.7.1.

Para os casos previstos na letra “b” do subitem 4.3.1 deste TR, o prazo máximo para atendimento será de 72 (setenta e duas) horas.

10.8.

Apresentar os documentos ﬁscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no contrato;
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10.9.
Fornecer alterna vas viáveis, no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários requisitados, bem como adotar as medidas
necessárias para conﬁrmação da reserva;
10.10.
Assessorar a CONTRATANTE para deﬁnição do melhor roteiro, horário, frequência de voos, inclusive TARIFAS promocionais e outras
vantagens que a CONTRATANTE possa obter;
10.11.
Corrigir ou subs tuir, 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;
10.12.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar gos 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;
10.13.
Recrutar proﬁssionais habilitados e com conhecimentos especíﬁcos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;
10.14.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especíﬁca,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE;
10.15.
Gerenciar e dimensionar a equipe responsável pela execução dos serviços, bem como a logís ca necessária, levando em conta os
quan ta vos contratados e os serviços exigidos;
10.16.
Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a vidades não abrangidas pelo
contrato, devendo relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sen do, a ﬁm de evitar desvio de função;
10.17.

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus proﬁssionais causarem a terceiros e/ou à CONTRATANTE;

10.18.
Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões jus ﬁcadoras que serão objeto de apreciação pela
CONTRATANTE;
10.19.

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos serviços;

10.20.
Manter durante a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas na licitação;
10.21.

Operar com todas as companhias aéreas que atuam regularmente nos mercados domés co nacional e regional.

10.22.

Iniciar a prestação dos serviços para a CONTRATANTE imediatamente após a assinatura do contrato;

10.23.
Garan r sigilo e inviolabilidade dos dados e conversas realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições cons tucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
10.23.1.
A quebra da conﬁdencialidade ou sigilo de informações ob das 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.
10.24.
Efetuar o pagamento dos BILHETES DE PASSAGEM emi dos às companhias aéreas nos respec vos prazos exigidos por estas, ﬁcando
estabelecido que a APF não responderá, sob qualquer hipótese, solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento;
10.25.

Apresentar à CONTRATANTE as TARIFAS promocionais oferecidas pelas companhias aéreas, ainda que sazonais;

10.26.
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 sabados, domingos e feriados, imediatamente após a assinatura do contrato;
11.

DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

11.1.
A regularidade rela va à habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e trabalhista, à qualiﬁcação econômica ﬁnanceira e habilitação técnica será
realizada por meio do Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III da Instrução
Norma va SLTI/MPOG n. 2, de 2010.
11.2.
Além das condições gerais estabelecidas na legislação e normas reguladoras que disciplinam a par cipação em processos licitatórios para
contratação de serviços pelos ÓRGÃOS e ENTIDADES da APF, rela vamente aos aspectos de prova de regularidade ﬁscal e trabalhista, habilitação jurídica e
qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, serão exigidas da AGÊNCIA DE TURISMO as seguintes condições de qualiﬁcação técnico-operacional para par cipação
na licitação:
a) cer ﬁcado de cadastro junto ao Ministério do Turismo;
b) declaração de que é proprietária ou de que possui licença de uso de sistema operacional eletrônico habilitado e interligado com as
bases de dados e sites das companhias aéreas brasileiras com VOOS DOMÉSTICOS regulares nos principais sistemas GDS disponíveis no
mercado;
c) declaração de capacidade técnica expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado demonstrando que executa ou executou
contrato de prestação dos serviços de AGENCIAMENTO DE VIAGENS e fornecimento de BILHETE DE PASSAGEM, concomitantemente, em
quan dades somadas correspondentes ao mínimo de 20% (vinte por cento) das quan dades de BILHETES DE PASSAGEM de VOOS
DOMÉSTICOS.
11.3.

Não serão permi das a subcontratação e a par cipação de empresas em consórcio.

12.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1.
O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do contrato consistem na veriﬁcação da conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos ar gos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993 e do ar go 6º do Decreto nº 2.271/1997.
12.2.
anexos.

A veriﬁcação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios previstos no edital, no contrato, neste TR e

12.3.
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções
administra vas, previstas neste TR e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 80 da Lei nº
8.666/1993.
12.4.
A ﬁscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o ar go 70 da Lei nº
8.666/1993.
https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=720676&infra_si…

17/22

08/08/2018

13.

SEI/MINC - 0624789 - Edital

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.
A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida
no Edital, apresentar documentação falsa, não man ver a proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ﬁzer declaração
falsa ou cometer fraude ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e de contratar com a União e ser descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou nos
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do ar go 4º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais.
13.2.
Pela recusa o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a regular convocação, a licitante poderá ser penalizada com multa no
percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total es mado referente à remuneração pelo serviço do AGENCIAMENTO DE VIAGENS,
conforme consta no subitem 5.1.2 deste TR, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas.
13.3.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.4.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem jus ﬁca va aceita pela CONTRATANTE, resguardados
os procedimentos legais per nentes, poderá acarretar, as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito, quando pra car irregularidades de pequena monta, a critério da CONTRATANTE, desde que não conﬁgure
infração mais grave, incluindo se:
a1) Omi r da ﬁscalização qualquer anormalidade veriﬁcada na execução dos serviços;
a2) diﬁcultar a ação da ﬁscalização ou o cumprimento de orientações e atendimento a solicitações da CONTRATANTE;
b) Multa de 0,5% (meio por cento) do valor mensal es mado do contrato referente ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, se:
b1) Descumprir o horário estabelecido para atendimento ou as condições nele previstas, por ocorrência;
b2) Deixar de atender solicitação e orientação para deﬁnição do melhor roteiro, horário e frequência de voos, inclusive quanto às
TARIFAS promocionais, por ocorrência;
b3) Deixar de apresentar documentos comprobatórios das cotações realizadas, por ocorrência;
c) Multa de 2% (dois por cento) do valor mensal es mado do contrato referente ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, se realizar cotações,
reservas, emissões, alterações, cancelamentos ou reembolsos de BILHETE DE PASSAGEM fora das condições e especiﬁcações
estabelecidas neste contrato;
d) Suspensão temporária de par cipação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a APF enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos.
13.5.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumula vamente com outras,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas na Lei nº 8.666/1993.
13.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.
13.7.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da
pena, bem como o dano causado à APF, observado o princípio da proporcionalidade.
13.8.
As multas devidas e/ou os prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A va da União e cobrados judicialmente.
13.9.
As multas serão recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida A va da União e cobradas judicialmente.
14.

DA VIGÊNCIA

14.1.
O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Adi vo, até o
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o Inciso II, do Ar go 57, da Lei n. 8.666/93.

VANESSA RODRIGUES DA COSTA
Coordenadora de Fiscalização e Serviços Gerais
(Assinado Eletronicamente)

1. De acordo.
2. Aprovo, nos termos da Instrução Norma va n. 05/2017, da SLTI do MPOG, de 25/05/2017.

VANDEIR LUIZ DA SILVA
Coordenador Geral de Licitações, Contratos e Recursos Logís cos
(Assinado Eletronicamente)

ANEXO I
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MODELO DE PROPOSTA E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Processo nº 01400.000116/2018-36
Pregão Eletrônico nº XX/2018
Brasília/DF, xxx de yyyyy de 2018.

Razão Social:_____________________ CNPJ:______________
Endereço: ___________________________ Tel./Fax:_________
CEP: ___________________ Cidade:______________________
Banco: _______ Agência: _________ Conta:________________

Apresentamos a nossa Proposta para a contratação da prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, para voos regulares domésticos não
atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados a atender necessidade deste Ministério da Cultura.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM

1
2

Emissão de bilhetes de passagens – voos
domés cos
Alteração e cancelamento de bilhetes de
passagem – voos domés cos

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM (não objeto
de formulação de preços nem de lances)

3

Repasse - voos domés cos

Valor Total
Quan dade
Preço
Es mado do
Anual
Unitário de
Agenciamento
Es mada Agenciamento
(R$)
(A)
(R$) (B)
(A) x (B) = (C)
2000

(*)

225

(*)

Preço
Quan dade
Unitário de
Anual
Agenciamento
Es mada (A)
(R$) (B)
2000

R$ 931,18

Valor Total
Es mado do
Agenciamento
(R$)
(A) x (B) = (C)
R$ 1.862.360,00

(*) Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário do item 1 e 2.
(**) O item3 é FIXO e não será objeto de formulação de preços nem de lances.
(***) O julgamento da proposta será pelo valor Total do Lote (Grupo 1).
O prazo de validade desta proposta é de 60 dias, contados da data de abertura do Pregão.

DECLARAMOS QUE:
I- nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir;
II- quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, e
não serão solicitados acréscimos, a qualquer título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional;
III - caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a Ata de Registro de Preços e os Contratos de Serviço dela advindos;
IV - estamos cientes e concordamos com TODAS as condições estabelecidas no Edital desta
Licitação e seus Anexos.
Local e data
____________________
Responsável legal
Dados do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços e dos
Contratos:
Nome:___________________________________
Endereço: ________________________________
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CEP: ___________ Cidade: __________________
CPF: _____________ Cargo/Função ___________
RG: __________ Órgão Expedido: ____________
Naturalidade: ____________Nacionalidade: _____

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rodrigues da Costa, Coordenadora de Fiscalização e Serviços Gerais - COSEG, em 19/07/2018, às
10:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da
Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de 04/04/2016.
Documento assinado eletronicamente por Vandeir Luiz da Silva, Coordenador-Geral de Licitações, Contratos e Recursos Logís cos, em 20/07/2018, às
09:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da
Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de 04/04/2016.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0630171 e o código CRC B875A87C.

ANEXO II AO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ..../2018
PROCESSO Nº 01400.000116/2018-36
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, E A
EMPRESA XXX.

A União, por intermédio do Ministério da Cultura, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Edi cio Parque Cidade Corporate, Torre B, 7º andar, na
cidade de Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.264.142/0002-00,, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, o Senhor .........................
(nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº
...................., portador(a) da Carteira de Iden dade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Iden dade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº .........................,
tendo em vista o que consta no Processo nº 01400.206019/2016-93 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., 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 agenciamento de viagens para voos regulares domés cos, des nados a atender
à necessidade do Ministério da Cultura, 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, iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
LOTE ÚNICO

ITEM

DESCRIÇÃO

O SERVIÇO COMPREENDE

01

Emissão de bilhetes de passagem – voos domés cos

Assessoria, cotação, reserva e emissão

02

Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos domés cos.

Alteração, cancelamento e reembolso

1.4. Para ﬁns eminentemente operacionais relacionados à execução orçamentaria e ﬁnanceira desta Pasta, par cularmente nas a vidades vinculadas
ao empenho, pagamento e liquidação das despesas, o lote único também será composto de itens 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 domés cos, conforme discriminado no quadro abaixo.
ITEM

03

DESCRIÇÃO

Repasse - voos domés cos

LOTE ÚNICO (Complemento)
O ITEM COMPREENDE

Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão,
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alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos domés cos adquiridos.
1.5. O item 3 do quadro acima não será objeto das propostas e formulação de lances pelos licitantes.
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;
2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con nuada;
2.1.2. .Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados
regularmente;
2.1.3. Seja juntada jus ﬁca va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.1.7. A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi vo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O valor total da contratação é de:
Item Descrição Resumida do Item
1

Quan dade
Preço Unitário Preço Anual es mado
Anual
(R$)
(R$)
Es mada
2000

2

225

3

2000

931,18

1.862.360,00

3.1. 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.
3.2 Os valores e quan ta vos acima são meramente es ma vos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quan ta vos
de serviços efe vamente demandados e 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 2018, 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 e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº
5/2017
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a par r da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação do IPCA.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. 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.
8. CLÁUSULA NOITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1. 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.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
12.1. 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.
12.2. 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.
12.3. 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.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor –
e normas e princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1. 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.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de .................. - Jus ça
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 2018.

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
12Referência: Processo nº 01400.000116/2018-36
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