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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 006/2018 

 
 PAD N°. 166/2018 

 
 O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - AM, entidade 
fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 
1973, com sede na Av. André Araújo, 619, Aleixo Manaus/AM, CEP: 69.060-
000, CNPJ nº. 04.667.846/0001-30, e este Pregoeiro, designado pela Portaria 
COREN – AM Nº 002 de 03 de janeiro de 2017, publicada no DOU, pág. 53, 
em 17 de janeiro de 2017, tornam público, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do 
Decreto nº. 5.450/2005, da Lei Complementar nº. 123/2006, e suas alterações, 
bem como subsidiariamente, da Lei nº. 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame, ainda que não citadas expressamente, que 
se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, critério de 
julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, na forma de execução indireta, sob o 
regime de empreitada por preço unitário, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO  
DATA DA REALIZAÇÃO: 22/06/2018  
HORÁRIO: 10:00h (horário de Brasília/DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  
CÓDIGO UASG: 926235 
 
I. DO OBJETO  

1.1. - Contratação da prestação de serviço de natureza continuada, por 
intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e 
fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias 
nacionais e fluviais nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e 
telefone) e/ou em Posto de Atendimento Físico da Contratada, em regime de 
empreitada por preço unitário, para atender as necessidades deste Conselho 
Regional de Enfermagem do Amazonas, em Manaus - AM, conforme 
especificação descrita neste Termo. 

1.2. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no 
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

II. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta Passagens e 
Despesas com Locomoção do Código de Despesas nº. 6.2.2.1.1.33.90.33.001 
– Passagens Conselheiros; 6.2.2.1.1.33.90.14.003 – Diárias Colaboradores; 
6.2.2.1.1.33.90.33.002 – Passagens Servidores; 6.2.2.1.1.33.90.33.010 – 
Passagens Internacionais. 

III. DA PARTICIPAÇÃO  
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3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MP nº 2, de 2010. 

 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
a)      Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 
b)     Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa 
ou judicialmente; 
c)      Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993; 
d)      Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo 
de dissolução ou liquidação; 
e)      Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
f)       Sociedades Cooperativas, desde que apresentem modelo de 
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com 
compartilhamento ou rodízio das atividades 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. 

 
3.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao COREN-AM 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros.  

3.5 Como condição de participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts 42 a 49.  

b) 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;  

c) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital;  

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
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anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;  

g) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e 
IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

h) 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; 

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 

IV. DA PROPOSTA  

4.1. A proponente deverá apresentar proposta de preço conforme a planilha do 
anexo deste Edital. Os preços deverão ser expressos em Reais e conter todos 
os tributos e encargos decorrentes do fornecimento relativo a esta contratação;  

4.1.1 A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema 
eletrônico, o valor global anual da proposta (valor total da coluna E da 
tabela do Anexo II do Edital – Modelo de Proposta de Preços), já 
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto. 

4.2. A Planilha de Formação de Preços de que trata o Anexo II deste Edital 
deverá ser preenchida com os preços cotados;  

4.3. Na proposta deverão ser apresentadas, ainda, quaisquer outras 
informações afins, que a proponente julgar necessárias ou convenientes. 

V. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

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

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 
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da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

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

5.6.1 valor ...... (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e ...... (anual, 
total) do item;  

5.6.2 Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as 
informações objeto conforme descrito no termo de referência, anexo I 
deste edital.  

5.7 Todas as especificações do objeto contidas 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.  

5.9 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, 
de 1993.  

5.10 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.  

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

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

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

6.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

6.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

6.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances.  
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6.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes.  

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

6.7.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor global.  

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

6.8.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 
proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento).  

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

6.10 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.21 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 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.  

6.22 Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e 
ausência de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez 
que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 
de classificação. 

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

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;  

a) Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global 
superiores aos estimados (colunas B e E do Anexo II, do Edital) 
ou com preços manifestamente inexequíveis 

b) Será considerada manifestamente inexequível proposta com 
valores inferiores ao que consta na coluna D do Anexo II – do 
Edital.  
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c) Será desclassificada a proposta que apresentar quantidades 
superiores ou inferiores ao estimado na coluna A da tabela 
constante do Anexo II do Edital.  

 

7.2.4. Não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em 
relação ao preço e produtividade adotada.  

7.3. Os licitantes podem apresentar produtividades diferenciadas daquela 
estabelecida como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, 
não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas 
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;  

7.4. Para efeito do subitem acima, poderá haver adequação técnica da 
metodologia empregada pela contratada, visando a assegurar a execução do 
objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço; 

7.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso 
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo 
das enumeradas no anexo VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017, para que a 
empresa comprove a exequibilidade da proposta.  

7.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da 
proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não 
sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização 
de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.  

7.7. 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.  

7.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 
mínimo de 120 (cento e vinte) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.9. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, 
e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação.  

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

7.12. 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.  
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7.13. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor.  

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

7.15. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

7.16. No julgamento da habilitação e das propostas, 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 a 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

VIII. DA HABILITAÇÃO 

8.1. A habilitação das licitantes será verificada por consulta on-line do SICAF, 
nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação 
complementar especificada neste Edital.  

8.2. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou 
apresentar os documentos que supram tal habilitação.  

8.3. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual 
descumprimento das vedações elencadas no item III – Participação, mediante 
consulta ao:  

a) Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei 
nº 8.666/93;  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;  

c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no 
endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  

d) Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU), no endereço 
eletrônico: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO 

8.4. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da 
sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu 
sócio majoritário.  

8.5. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).  

8.6. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar 
para fins de qualificação técnica:  

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO
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a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, 
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em 
nome da licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto 
desta licitação, demonstrando que a licitante executa ou executou 
contrato correspondente a 50% (cinquenta por cento) das quantidades 
estimadas. 

b) Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 
concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

c) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se 
referir a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal 
e/ou secundária da licitante, especificada no contrato social devidamente 
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de 
pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

d) Cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração (ões) que 
comprovem experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços 
objeto da presente licitação, ininterruptos ou não, até a data da sessão 
pública de abertura deste Pregão; 

e) Os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

f) Certificado de registro concedido pelo Ministério do Turismo, conforme 
previsto no art. 22 da Lei n. 11.771, de 17 de setembro de 2008, e ao 
artigo 18 do Decreto n. 7.381/2010; 

g) Declaração das companhias brasileiras de transporte aéreo regular 
GOL, LATAM, AVIANCA, PASSAREDO, MAP,  TOTAL e AZUL, 
comprovando que a licitante é possuidora de crédito perante as referidas 
empresas, está autorizada a emitir bilhetes de passagens aéreas dessas 
companhias durante a vigência do contrato e se encontra em situação 
regular frente às respectivas companhias. 

8.7. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 
10% (dez por cento) do valor da contratação, na forma dos §§ 2° e 3° do artigo 
31 da Lei 8.666/93. A comprovação será exigida somente no caso de o 
proponente apresentar resultado inferior a 01 (um) nos índices de Liquidez 
Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, obtidos no SICAF.  

8.8 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação das 
licitantes.  

8.9 Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser 
remetidos em conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio 
da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado. 

a) Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do 
sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/MAP_Linhas_A%C3%A9reas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Total_Linhas_A%C3%A9reas
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autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 
Pregoeiro.  

b) Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 
ser encaminhados ao Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, 
para o endereço descrito no rodapé deste edital.  

c) Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão 
estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no 
CNPJ.  

d) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e 
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, 
pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, e a 
licitante comprovar a centralização do recolhimento de contribuições na 
matriz, quando então todos os documentos deverão estar em nome 
desta;  

e) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.  

f) A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

8.10. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e 
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta 
que melhor atenda a este Edital.  

8.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por 
tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
cartório de títulos e documentos. 
 
8.12. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 
registrados em cartório de títulos e documentos. 

8.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante 
será declarada vencedora. 

IX DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

9.1 A sessão pública poderá ser reaberta:  
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9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de 
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que 
seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
os atos anulados e os que dele dependam. 

9.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar 
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 contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante 
manter seus dados cadastrais atualizados.  

X DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E 
DOCUMENTAÇÃO 

10.1. No prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, contado da solicitação 
do pregoeiro no sistema eletrônico, os documentos de habilitação previstos 
neste Edital e a proposta final, conforme descrito no anexo II, do Edital, com os 
preços adequados ao seu último valor ofertado; 

10.2. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 
no prazo de 120 (Cento e vinte minutos), a contar da solicitação do Pregoeiro 
no sistema eletrônico e deverá:  

10.2.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal.  

10.2.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, 
devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o 
modelo anexo a este instrumento convocatório.  

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

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 Todas as especificações do objeto contidas na proposta 
vinculam a Contratada. 
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10.4. Após o Aceite: 

10.4.1. No prazo máximo de 2 (dois) dias, os documentos enviados na 
forma do item 10.1, em originais ou cópias autenticadas, contados da 
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

10.4.1.1. É de responsabilidade do licitante confirmar junto ao 
COREN-AM o recebimento dos documentos de habilitação e 
proposta final, não cabendo ao COREN-AM a responsabilidade 
pelo desconhecimento de tais informações. 

10.4.1.2. A proposta e demais documentos deverão ser entregues 
no endereço abaixo, em envelope contendo na parte externa, 
além da denominação social do licitante, a referência ao pregão: 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS – COREN-AM 

Av. André Araújo, 619 - Aleixo - CEP.: 69.060-000 - Manaus - AM 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 

Comissão Permanente de Licitação  

 

10.4.2. Os prazos referidos nos itens 10.1 e 10.4.1 poderão ser 
prorrogados por decisão fundamentada do pregoeiro, após análise de 
justificativa apresentada pelo licitante. 

XI 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 motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema.  

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

11.3 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.  
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11.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito.  

11.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

11.6 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou 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.  

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

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

XII. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR 
PREÇO GLOBAL, sendo declarada vencedora a Licitante que apresentar o 
Menor Preço e que atender a todos os requisitos e exigências do certame.  

12.2. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando 
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade 
competente para homologação. 

12.3. Também impende lançar luzes sobre a centralização da responsabilidade 
em uma única empresa contratada, por ser o mais adequado não apenas em 
vista do acompanhamento de problemas e soluções, mas, sobretudo, em 
termos de facilitar a verificação das suas causas e atribuição de 
responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto.  

12.4. Por fim, entende-se que o não parcelamento do objeto em itens, nos 
termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica 
e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter 
competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da 
contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição 
necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e 
efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Administração 
Pública. 

12.5. A homologação deste Pregão compete ao Presidência deste Conselho 
Regional de Enfermagem do Amazonas. 

XIII DA CONTRATAÇÃO  
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13.1 Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

13.1.1.O COREN-AM poderá enviar o contrato para assinatura da 
licitante, que deverá devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 13.1. 

13.1.2. Caso a licitante não compareça ou não assine o contrato no 
prazo estabelecido, fica o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante 
para assumir o objeto da licitação e, após negociação e verificação da 
adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar o 
respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação. 

13.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao 
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, 
cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  

13.3 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.  

13.4 Alternativamente à convocação para comparecer perante o Órgão ou 
entidade para a assinatura do 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 5 (cinco) dias, a 
contar da data de seu recebimento. 

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

XIV DA FISCALIZAÇÃO  

14.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor 
nomeado pelo Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

14.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
itens fornecidos em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência. 

14.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens do 
Termo de Referência. 

XV. DO PAGAMENTO, PRAZO DE VIGÊNCIA E SETOR DEMANTANTE 

15.1. As condições de pagamento dos serviços estão fixadas no item 11, do 
Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

15.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (Doze) meses conforme o 
item 13, do Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

15.3. O setor demandante é o Departamento Administrativo do COREN-AM. 

XVI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRANTE 
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16.1. As obrigações da Contratada e do Contratante as quais estão sujeitas a 
licitante vencedora e o COREN-AM, estão estabelecidas nos Itens 8 e 9, do 
Termo de Referência, anexo I deste Edital, respectivamente.  

 

XVII. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO  

17.1. No interesse do COREN-AM, o valor inicial atualizado da contratação 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de vinte e cinco por cento 
(25%), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993.  

17.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária.  

17.2.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo 
entre as partes. 

XVIII. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

XIX. DO REAJUSTE 

19.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor 
poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e 
aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento da 
contratada e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento. 

19.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

19.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente. 

19.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente 
contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

XX. 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 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro.  
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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, 
observado 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.comprasnet.gov.br, e no site do COREN-AM www.corenam.gov.br, com 
vista franqueada aos interessados.  

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

20.11. Integram o presente Edital:  

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Planilha de Preços 

Anexo III – Minuta do Contrato 

 
Manaus,  07 de junho de 2018. 

 
Original Assinado 

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN-AM  
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Marlice Cristina Rodrigues 
Pregoeira 

 
ANEXO I DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Contratação da prestação de serviço de natureza continuada, por 
intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e 
fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias 
nacionais e fluviais nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e 
telefone) e/ou em Posto de Atendimento Físico da Contratada, em regime de 
empreitada por preço unitário, para atender as necessidades deste Conselho 
Regional de Enfermagem do Amazonas, em Manaus - AM, conforme 
especificações e condições constantes deste Termo de Referência. 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. Considerando que a aquisição de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais, 
visa atender as necessidades de deslocamento geográfico de conselheiros, 
funcionários, colaboradores, membros de comissões e câmaras do COREN-
AM a serviço da Autarquia ou para participação em seminários, congressos, 
reuniões, treinamentos, cursos e acompanhamento de atividades e demais 
eventos de interesse do regional. 
2.2. Considerando que a sede do COREN/AM está situada na Cidade de 
Manaus e a Sede do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN em Brasília, 
e que eventualmente Conselheiros, Funcionários e Colaboradores necessitam 
participar de reuniões e eventos organizados para o Sistema 
COFEN/COREN´s, bem como o deslocamento constante a diversos Estados 
do Brasil e eventualmente do exterior para representações e defesa dos 
interesses do COREN/AM.  
2.3. Atender à orientação da Área Jurídica do COREN-AM, que sugere a 
abertura de novo procedimento licitatório e reformulação de termo de 
referência, objetivando resguardar a administração e o erário público,  
2.4. Promover a continuidade dos serviços, bem como, viabilizar os 
deslocamentos dos servidores/colaboradores deste COREN-AM com sede em 
Manaus - AM, para outros Conselhos Regionais de Enfermagem e para o 
COFEN, e demais localidades do território nacional, que, no desempenho de 
suas atribuições, estejam a serviço do COREN-AM;  
2.1.3. Possibilitar os deslocamentos dos servidores/colaboradores quando da 
realização de outros eventos, cursos, seminários, congressos, reuniões, 
treinamentos ou encontros, os quais tenham relação com as atividades do 
COREN-AM;  
2.1.4. Adequar à estimativa anual então prevista ao volume de recursos 
despendidos no período do contrato em vigência. 
2.2. Considerando a natureza dos serviços a serem contratados, e levando em 
conta que os mesmos não podem ser interrompidos, tais serviços são 
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caracterizados como continuados. Em função disso, esta contratação será 
realizada prevendo em sua vigência o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art.57, inciso II, 
da Lei nº 8.666/1993. 
 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Quanto aos serviços essenciais ao cumprimento do contrato, listamos o 
que segue:  
 
3.1.1. Para passagens fluviais e rodoviárias: 

 
3.1.1.1. Considerando as peculiaridades geográficas do Estado do 

Amazonas, excepcionalmente, a emissão de passagens rodoviárias e fluviais, 
deverão ser realizadas através da aquisição de bilhetes pela CONTRATADA 
diretamente em portos e rodoviárias da Capital Manaus e demais Municípios do 
Interior do Amazonas em caso de impossibilidade de emissão de passagens 
on-line ou através de outros meios de comunicação. 

3.1.1.2. Aquisição e emissão de passagens fluviais e rodoviárias, deverão 
ser emitidas e entregues ao Setor responsável pela solicitação de passagens 
da CONTRATANTE, em tempo razoável (médio de 48 horas para passagens 
fluviais e 24 horas para rodoviárias, após a solicitação do setor responsável); 

3.1.1.3. Realizar consulta e informação de melhor rota, percurso e 
frequência dos meios de transporte fluvial e terrestre (partida/chegada), além 
de esclarecimento quanto às dúvidas em relação às regras de cada empresa, a 
alteração e cancelamento de passagens, o auxílio quando da escolha entre 
uma remarcação e/ou cancelamento, de tarifas promocionais e etc. 

3.1.1.4. Consulta da menor tarifa disponível, com o envio de cotações, em 
tempo razoável, de todas as empresas para a escolha do melhor transporte, 
quando possível; 

 
3.1.2. Para passagens aéreas: 
 

3.1.2.1. Para passagens aéreas, será realizada reserva on-line e emissão 
de seu comprovante; 

3.1.2.2. Emissão de bilhetes nacionais e internacionais on-line, em tempo 
razoável (média de 3 horas para bilhetes nacionais e 5 horas para 
internacionais, após a solicitação do setor responsável); 

3.1.2.3. Excepcionalmente, em caráter de urgência, a emissão de bilhete 
de passagens aéreas poderá ser solicitada pelo COREN-AM, sem a obediência 
aos prazos previstos no subitem anterior, devendo à Contratada, nesse caso, 
atendê-lo com a agilidade requerida. 

3.1.2.4. No caso de passagens aéreas, realizar consulta e informação on-
line de melhor rota, percurso, conexões e frequência de voos 
(partida/chegada), além de esclarecimento quanto às dúvidas em relação às 
regras de cada companhia aérea, a alteração e cancelamento de passagens, o 
auxílio quando da escolha entre uma remarcação e/ou cancelamento, 
marcação de assentos quando solicitado, de tarifas promocionais e etc. 
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3.1.2.5. Consulta on-line da frequência de voos e equipamentos; 
3.1.2.6. Consulta on-line à menor tarifa disponível, com o envio de 

cotações, em tempo razoável, de todas as companhias aéreas para a escolha 
do melhor voo; 

3.1.2.7. Alteração/remarcação/cancelamento de bilhetes, com preferência 
pelo cancelamento sem ônus de bilhetes emitidos no mesmo dia; 

3.2. Atendimento em horário de 8h às 17h, de segunda à sexta-feira, 
preferencialmente, por mais de um atendente. Após o horário estipulado citado 
acima e também nos fins de semanas e feriados, a Contratada deverá indicar 
empregado para atender os casos excepcionais e urgentes, disponibilizando 
para o Contratante, plantão de telefones fixos e celulares que possibilite 
contato imediato com o preposto; 

3.3. O preposto deverá dispor de autonomia para fazer reservas, emitir 
bilhetes e permutar horários de voos. 

3.4. Envio de faturas em formato pré-acordados entre a Contratada e o 
COREN-AM, de forma a facilitar a conferência por esta Autarquia; 

3.5. Possibilitar o reembolso de bilhetes não utilizados pelo COREN-AM 
junto à Contratada; 

3.6. Possibilitar o passageiro alterar por conta própria seu voo 
diretamente junto à Cia Aérea, sem a dependência da agência. 

 
4. META FÍSICA ESTIMADA DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1. Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores abaixo não 
constituem, em hipótese alguma, compromissos futuros para o COREN-AM, 
razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados como quantidades 
e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com 
as necessidades do COREN-AM, sem que isso justifique qualquer indenização 
à Contratada. 
 

Serviço 

A B C= A x B D E= C + D 

Quantidade 
Anual de 

Passagens 

Remuneração do 
Agente Viagem – 

RAV (R$) 
RAV Total (R$) 

Valor Anual das 
Passagens (R$) 

Valor Anual 
Estimado da 

Contratação (R$) 

Agenciamento 
para emissão de 

bilhetes, 
remarcação, 

cancelamento, 
cotação, 

assessoria, 
reserva de 
bagagens e 
emissão de 

passagens Aéreas 
Nacionais 

incluindo taxas 
embarque, 
bagagens e 

demais encargos 

246     R$360.230,10   
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Agenciamento 
para emissão de 

bilhetes, 
remarcação, 

cancelamento, 
cotação, 

assessoria, 
reserva de 
bagagens e 
emissão de 

passagens Aéreas 
Internacionacionai 

incluindo taxas 
embarque, 

bagagens, seguro 
viagem e demais 

encargos 

4     R$14.853,52   

Agenciamento 
para emissão e 

aquisição de 
bilhetes, 

remarcação, 
cancelamento, 

cotação, 
assessoria, 
reserva de 
bagagens e 
emissão de 
passagens 

Fluviais Nacionais 
incluindo taxas 

embarque, 
bagagens e 

demais encargos 

70     R$102.504,50   

Agenciamento 
para emissão e 

aquisição de 
bilhetes, 

remarcação, 
cancelamento, 

cotação, 
assessoria, 
reserva de 
bagagens e 
emissão de 
passagens 
Rodoviárias 
(Terrestre) 
Nacionais 

incluindo taxas 
embarque, 
bagagens e 

demais encargos 

42     R$61.502,70   

Totais 362   R$539.090,82 
 



 

Avenida André Araújo, nº 619, Aleixo CEP.: 69.060-000 Manaus - AM 
Tel.: (92) 3232-9924 

Home Page: www.corenam.gov.br 

21 

 
OBS: - Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou 
somente um dos trechos, nos casos em que isso represente toda a 
contratação; 
          - Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, 
independente de existirem conexões ou ser o percurso realizado por mais de 
uma companhia aérea. 
 
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
5.1. Será considerada vencedora a licitante que ofertar o menor preço para o 
valor anual estimado da contratação previsto na coluna E da tabela inserida no 
item 4 acima.  
5.2. Será desclassificada a proposta que apresentar valores superiores aos 
estimados nas colunas B e E da tabela constante do item 4 acima.  
5.3. Será desclassificada a proposta que apresentar quantidades superiores ou 
inferiores ao estimado na coluna A da tabela constante do item 4 acima.  
5.4. Será desclassificada a empresa que apresentar proposta de preços 
considerada manifestadamente inexequível.  
5.5. Será considerada manifestamente inexequível proposta inferior a 
R$539.090,82 (Quinhentos e trinta e nove mil, noventa reais e oitenta e 
dois centavos) no valor total anual das passagens, constante da coluna D. 
 
6. VALOR DA TARIFA E DA REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-
RAV 
6.1. O valor da tarifa a ser considerado será aquele praticado pelas 
concessionárias de serviços de transporte aéreo, inclusive quanto às classes 
promocionais. 
6.2. Serão repassadas à Contratante as tarifas promocionais, sempre que 
forem cumpridas as exigências para esse fim. 
6.3. À Administração da Contratante reserva-se o direito de solicitar a 
comprovação, sempre que julgar necessário, do valor vigente das tarifas, na 
data da emissão dos bilhetes de passagens. 
6.4. Deverão ser entregues todas as notas fiscais ou faturas das companhias 
aéreas, relativas às passagens aéreas constantes das faturas, no momento de 
sua apresentação para pagamento. 
6.5. Havendo diferença em desfavor da Administração, entre o valor cobrado e 
o valor informado pela companhia aérea, a Contratada deverá adotar 
providências com o objetivo de devolver os valores cobrados a maior por meio 
de notas de crédito. 
6.6. A Contratada repassará à Contratante todas as vantagens e tarifas-acordo 
(tarifa negociada entre a Contratada e as empresas aéreas) que vier a celebrar 
com as companhias aéreas. 
6.7. A Remuneração do Agente de Viagem – RAV será paga por operação 
relativa à emissão de cada passagem. 
6.8. Caso a Contratada ofereça RAV igual ou inferior a 0 (zero), não há que se 
falar em pagamento ou reajuste da RAV. 
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6.9. A Contratada poderá prestar aos servidores do Contratante, sem qualquer 
ônus ou intermediação do COREN-AM, os serviços regulares por ela 
comercializados, de acordo com as condições usuais. 
 
7. FUNDAMENTO LEGAL  
 
7.1. A aquisição do objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto 
na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e 
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Instrução 
Normativa Nº 03 do MPOG.  
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e 
demais normas pertinentes, caberá à Contratada:  

8.1.1. Executar fielmente o contrato de acordo coma as cláusulas 
avençadas; 

8.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

8.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização do (órgão ou entidade), cujas obrigações deverá atender 
prontamente; 

8.1.4. Manter preposto para representa-la quando da execução do 
contrato; 

8.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento do órgão ou entidade; 

8.1.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do contrato; 

8.1.7. manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos 
serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com o órgão 
ou entidade, sobre assuntos relacionados à execução do contrato; 

8.1.8. reservar, emitir, marcar e cancelar bilhete de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais, com fornecimento do referido bilhete ao interessado 
por meio de posto de atendimento ou bilhete eletrônico por e-mail, no Brasil ou 
no exterior; 

8.1.9. Efetuar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de sistema 
informatizado de pesquisa própria, indicando obrigatoriamente o menor preço 
dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou 
reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem; 

8.1.10. Entregar/enviar bilhete de passagem fora do horário de 
expediente, em local indicado pelo contratante; 

8.1.11. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com 
reservas de passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de 
embarque, em aeroportos no Brasil ou no exterior; 
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8.1.12. Reembolsar ao Contratante o valor correspondente ao preço da 
passagem aérea, subtraído do valor referente à multa de reembolso e demais 
taxas fixadas por dispositivos legais que regulam a matéria, devidamente 
comprovado, em virtude da não utilização do bilhete, no prazo de 30 (trinta) 
dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção contratual; 

8.1.13. Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes 
de passagens e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o 
faturamento, efetuando, no mesmo, o respectivo abatimento; 

8.1.14. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, 
independentemente da vigência do contrato, não respondendo o órgão 
solidária ou subsidiariamente por este reembolso, que é de inteira 
responsabilidade da contratada; 

8.1.15. Manter parceria e convênio com todas as companhias aéreas 
nacionais e internacionais que operam no Brasil, informando periodicamente ao 
órgão ou entidade as inclusões e/ou exclusões; 

8.1.16. Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados no 
trato de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais; 

8.1.17. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, 
tais como: salários, transporte, alimentação, diárias, assistência médica, 
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, e de ordem de classe, 
indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados 
no desempenho dos serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer 
vínculo empregatício com os mesmos; 

8.1.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos 
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício 
das atividades; 

8.1.19. Comunicar de imediato ao órgão toda e qualquer irregularidade 
observada em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos 
que julgar necessários; 

8.1.20. Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo contratante, 
declaração expedida por companhias aéreas legalmente estabelecidas no país, 
de que é autorizada a comercializar passagens em seu nome; que possui 
idoneidade creditícia; que se encontra em dia com as suas obrigações 
contratuais e financeiras perante as mesmas e que dispõe de terminal para 
reservas; 

8.1.21. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato; 

8.1.22. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade 
ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo de 
Referência, sem prévia autorização do contratante; 

8.1.23. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  

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

avençados, sem prévia e expressa anuência do contratante;  



 

Avenida André Araújo, nº 619, Aleixo CEP.: 69.060-000 Manaus - AM 
Tel.: (92) 3232-9924 

Home Page: www.corenam.gov.br 

24 

8.1.25. A contratada deverá trabalhar com sistema interligado diretamente 
com os sites das empresas aéreas do País, das principais empresas 
internacionais;  

8.1.26. Propiciar atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 
todos os dias da semana, por meio de telefone fixo e celular, central de 
telefonia (call center), bem como de outros recursos a serem disponibilizados 
pela Contratada, os quais deverão permitir ao(s) usuário(s) responsável(eis) 
realizar alteração ou emissão de bilhete, inclusive em dias não úteis; 

8.1.27. Fornecer ferramenta on line de autoagendamento (self booking), 
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias da semana, 
inclusive feriados, para que os usuários dos serviços possam efetuar as 
reservas; 

8.1.28. Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor do 
serviço de agenciamento de viagens e outra com o valor das passagens aéreas 
acrescido da taxa de embarque. 

 
9. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 
 
9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e 
demais normas pertinentes, caberá ao Contratante:  

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um 
representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93; 

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo 
com este Termo de Referência; 

9.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado; 
9.4. Comunicar à contratada, a quantidade de bilhetes a serem 

fornecidos, indicando trechos e locais; 
9.5. Emitir as requisições de passagens, numeradas em sequência e 

assinadas pela autoridade competente; 
9.6. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da 

prestação dos serviços contratados; 
9.7. Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais 

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

9.8. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de 
eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa; 

9.9. Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas 
companhias aéreas em razão do cancelamento das passagens aéreas não 
utilizadas deverão ser consideradas; 

9.10. Realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e 
verificar a pesquisa de preços das passagens feitas pela Contratada, 
comparando-os com os praticados no mercado; 

9.11. Solicitar formalmente à contratada, no caso de não utilização de 
bilhete de passagem, em seu percurso total ou parcial, o ressarcimento do 
valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que a contratada deverá 
emitir a correspondente Nota de Crédito que, por medida de simplificação 
processual, deve se dar mediante glosa dos valores respectivos na própria 
fatura mensal apresentada pela contratada; 
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9.12. Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência 
deverão ser processados na próxima fatura emitida pela contratada; 

9.13. Definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em classe 
econômica. 
 
10. FISCALIZAÇÃO 
10.1. A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por 
servidor nomeado pelo Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 
8.666/93; 
10.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
itens fornecidos em desacordo com o estabelecido no presente Termo de 
Referencia; 
10.3. A fiscalização exercida pelo Gestor do Contratante não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução 
dos itens deste Termo de Referência. 
 
11. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1. A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura mensal dos serviços 
prestados, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues à Unidade Fiscalizadora da 
Contratante, o pagamento será efetuado em moeda nacional corrente, por meio 
de Ordem Bancária, e será realizado em até 10 (dez) dias uteis após o atesto 
da respectiva fatura pelo gestor.  

11.1.1. O faturamento deverá corresponder ao somatório do valor das 
tarifas cobradas por cada passagem aérea, do valor das taxas aeroportuárias e 
do valor da Remuneração do Agente de Viagem – RAV.  
Observação: Taxas aeroportuárias são os valores cobrados pelas autoridades 
aeroportuárias, pagos às companhias aéreas além do valor da tarifa.  

11.1.2. Caso a Contratada ofereça RAV igual a 0 (zero), não que há se 
falar em pagamento da RAV.  
11.2. A nota fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada dos itens 
do objeto, bem como, com planilha anexa discriminando passagem nacional e 
internacional, por servidores e autoridades, e por companhia aérea, número do 
Contrato e os dados bancários da Contratada, discriminando na planilha, ainda:  
a) Nome do passageiro;  
b) Número do bilhete;  
c) Valor da tarifa;  
d) Taxas aeroportuárias;  
e) Valor da remuneração do agente de viagem-RAV; e  
f) Indicação de tarifa-acordo (tarifa negociada entre a Contratada e as 
empresas aéreas) 
g) O número do Contrato e os dados bancários da Contratada; 
11.3. As faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão 
devolvidas e deverão ser reapresentadas corrigidas.  
11.4. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de 
regularidade, junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), às Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da Contratada e da certidão negativa de débitos 
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trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira. 
11.5. Os pagamentos poderão ser descontinuados pelo COREN-AM, nos 
seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações da Contratada para com 
terceiros, que possam, de qualquer forma, prejudicar o COREN-AM; 

b) Inadimplemento de obrigações da Contratada para com o 
COREN-AM por conta do Contrato; 

c) Erros ou vícios nas faturas. 
11.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação das seguintes formulas: 
 

I = (TX/100) 
          365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

 
11.7. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por 
atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser 
submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as 
providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, 
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa; 
11.8. Não será efetuado nenhum pagamento antecipado, nem por serviços não 
executados. 
 
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
12.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o Contratante 
poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de 
multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela Contratada. 
 
13. DA VIGÊNCIA  
13.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da 
data da sua assinatura.  
13.2. O presente contrato será prorrogado, a cada 12 (doze) meses, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo 
enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade 
competente:  

13.2.1. Prestação regular dos serviços;  
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13.2.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes 
ou mais;  

13.2.3. Manutenção do interesse pela Administração na realização do 
serviço;  

13.2.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato 
para a Administração; e  

13.2.5. Concordância expressa da Contratada pela prorrogação. 
 
14. DO REAJUSTE  
14.1. O valor da Remuneração do Agente de Viagem – RAV, desde que 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite 
para apresentação da proposta de preços pela licitante no Pregão Eletrônico, 
ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 
financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a 
variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou, na 
insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo, mantido pelo IBGE 
– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulado em 12 (doze) 
meses, adotando-se a seguinte fórmula:  
 

14.1.1. Fórmula de cálculo:  
Pr = P + (P x V)  
Onde:  
Pr = preço reajustado, ou preço novo;  
P = preço atual (antes do reajuste);  
V = variação percentual obtida na forma do subitem 14.1, de modo que (P 

x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 
 
14.2. Caso a Contratada ofereça RAV igual ou inferior a 0 (zero), não há que se 
falar em pagamento ou reajuste da RAV.  
14.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada.  
14.3.1. Caso a Contratada não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue 
o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.  
14.3.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for 
formulado depois de extinto o contrato.  
14.4. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de 
aquisição do direito da Contratada, nos termos do subitem 14.1. 
 
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do 
Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do Sicaf e do 
cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da contratação, sem prejuízo 
da rescisão unilateral do contrato (art. 78 da Lei 8.666, de 1993), a Contratada 
que: 

15.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
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15.1.2. Apresentar documentação falsa; 
15.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
15.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
15.1.5. Não mantiver a proposta; 
15.1.6. Cometer fraude fiscal; 
15.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 
após o encerramento da fase de lances. 
15.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

15.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 
15.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção 
de impedimento. 
15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
15.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos 
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa do Contratante à continuidade do 
contrato. 
 
 
 
17. RECURSOS ORÇAMENTARIOS 
17.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste 
Termo de Referencia correrão pelo Orçamento do COREN-AM no exercício de 
2018 e 2019, e serão alocados pelo Departamento Financeiro deste Conselho.  
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. O valor final para o cumprimento do objeto do presente Termo de 
Referência será definido após a Cotação Prévia de Preços, que será realizada 
pelo Setor de Licitações e Contratos. 
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18.2. O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas 
quantidades inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 
8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da 
proposta da Contratada. 
18.3. O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos 
trabalhos já executados, por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais 
existentes no local dos serviços, e a ele destinados. 
 

Manaus, 07 de junho de 2018 
 

 
 
Elaborado pelo Departamento Administrativo do COREN-AM: 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

MODELO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 

Serviço 

A B C= A x B D E= C + D 

Quantidade 
Anual de 

Passagens 

Remuneração do 
Agente Viagem – 

RAV (R$) 
RAV Total (R$) 

Valor Anual das 
Passagens (R$) 

Valor Anual 
Estimado da 

Contratação (R$) 

Agenciamento 
para emissão de 

bilhetes, 
remarcação, 

cancelamento, 
cotação, 

assessoria, 
reserva de 
bagagens e 
emissão de 

passagens Aéreas 
Nacionais 

incluindo taxas 
embarque, 
bagagens e 

demais encargos 

246     R$360.230,10   

Agenciamento 
para emissão de 

bilhetes, 
remarcação, 

cancelamento, 
cotação, 

assessoria, 
reserva de 
bagagens e 
emissão de 

passagens Aéreas 
Internacionacionai 

incluindo taxas 
embarque, 

bagagens, seguro 
viagem e demais 

encargos 

4     R$14.853,52   
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Agenciamento 
para emissão e 

aquisição de 
bilhetes, 

remarcação, 
cancelamento, 

cotação, 
assessoria, 
reserva de 
bagagens e 
emissão de 
passagens 

Fluviais Nacionais 
incluindo taxas 

embarque, 
bagagens e 

demais encargos 

70     R$102.504,50   

Agenciamento 
para emissão e 

aquisição de 
bilhetes, 

remarcação, 
cancelamento, 

cotação, 
assessoria, 
reserva de 
bagagens e 
emissão de 
passagens 
Rodoviárias 
(Terrestre) 
Nacionais 

incluindo taxas 
embarque, 
bagagens e 

demais encargos 

42     R$61.502,70   

Totais 362   R$539.090,82 
 

 
 
Observação:  
Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores acima não constituem, 
em hipótese alguma, compromissos futuros para o COREN-AM, razão pela 
qual não poderão ser exigidos nem considerados como quantidades e valores 
para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as 
necessidades do COREN-AM, sem que isso justifique qualquer indenização à 
Contratada. 
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ANEXO II DO EDITAL 
PLANILHA DE PREÇOS 

 
A proponente deverá preencher os itens da Planilha de Formação de Preços 
respectiva, segundo o produto e serviços a ser fornecido, conforme indicado na 
tabela abaixo.  
Nos valores informados estão compreendidos, tributos, transportes, todos e 
quaisquer encargos que, direta ou indiretamente, decorram da execução do 
objeto licitado. 
 

Serviço 

(A) (B) (C) = A x B (D) (E) = C + D 

Quantidade 
Anual de 

Passagens 

Remuneração do 
Agente Viagem – 

RAV (R$) 
RAV Total (R$) 

Valor Anual das 
Passagens (R$) 

Valor Anual 
Estimado da 
Contratação 

(R$) 

Agenciamento para emissão 
de bilhetes, remarcação, 
cancelamento, cotação, 
assessoria, reserva de 
bagagens e emissão de 
passagens Aéreas Nacionais 

incluindo taxas embarque, 
bagagens e demais encargos 

246  R$ 37,67 R$ 9.266,82  R$360.230,10 R$ 369.496,92  

Agenciamento para emissão 
de bilhetes, remarcação, 
cancelamento, cotação, 
assessoria, reserva de 
bagagens e emissão de 
passagens Aéreas 
Internacionais incluindo taxas 

embarque, bagagens, seguro 
viagem e demais encargos 

4  R$ 37,67  R$ 150,68 R$14.853,52  R$ 15.004,20 

Agenciamento para emissão e 
aquisição de bilhetes, 
remarcação, cancelamento, 
cotação, assessoria, reserva 
de bagagens e emissão de 
passagens Fluviais 
Nacionais incluindo taxas 

embarque, bagagens e demais 
encargos 

70  R$ 37,67  R$ 2.636,90 R$102.504,50  R$ 105.141,40 

Agenciamento para emissão e 
aquisição de bilhetes, 
remarcação, cancelamento, 
cotação, assessoria, reserva 
de bagagens e emissão de 
passagens Rodoviárias 
(Terrestre) nacionais incluindo 

taxas embarque, bagagens e 
demais encargos 

42  R$ 37,67  R$ 1.582,14 R$61.502,70  R$ 63.084,84 

Totais 362  R$539.090,82 R$ 552.727,36 

 

OBS: NÃO SERÃO ACEITOS VALORES SUPERIORES AOS DESCRITOS NA TABELA 

ACIMA 
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ANEXO III DO EDITAL 
MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº xx/2018 
 

CONTRATAÇÃO Nº ____/2018, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO AMAZONAS E 
A EMPRESA________________, 
PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE 
AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA 
COTAÇÃO, RESERVA E 
FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS. 

 
 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS/COREN-AM, 
doravante denominado CONTRATANTE, entidade fiscalizadora do 
exercício profissional ex vi da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, com 
sede na Avenida André Araújo, 619, Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69.060-000, 
CNPJ nº. 04.667.846/0001-30, representado, neste ato, por seu Presidente 
Dr. SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO, brasileiro, casado, enfermeiro, 
inscrito no COREN-AM sob o registro nº 128.090, portador da cédula de 
identidade de nº. 1344870-6 SSP-AM e CPF 634.525.292-15, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a sociedade empresária 
____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
______________________, sediada na ____________________, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
______________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
_______, expedida pela _______, e CPF nº _____________, tendo em vista o 
que consta no PAD nº 166/2018 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 Normativa 
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SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem 
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico 
nº XX/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de natureza 
continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para 
cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e 
internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), em 
regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades 
deste Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
2.1 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da 
data da sua assinatura, com eficácia após sua publicação no Diário Oficial 
da União.  
2.2 O presente contrato será prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 
12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam 
preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e 
autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) Prestação regular dos serviços; 
b) Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes 
ou mais;  
c) Manutenção do interesse pela Administração na realização do 
serviço; 
d) Manutenção da vantajosa situação econômica do valor do 
contrato para a Administração; e  
e) Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação. 

 
CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
3.1. O valor global deste Contrato é de R$ ________ 
(________________________), inclusos todos os custos e despesas, tais 
como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 
lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Contrato. 
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3.2. A Contratada fechará relatório das carteiras emitidas no ciclo do dia 1 
ao dia 31 do mês, informando a quantidade de passagens adquiridas, 
contendo quantidades de CIP emitidas por especialidade; 
3.3. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida com 
antecedência mínima de dez (10) dias úteis em relação à data de seu 
vencimento, para que o Fiscal do Contrato possa realizar sua verificação e, 
não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo. 

3.3.1. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de 
regularidade junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada e da certidão 
negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira. 

3.4. Sendo identificada a cobrança indevida, os fatos serão informados à 
Contratada, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a 
partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida. 
3.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito 
mediante ateste das Notas Fiscais, correspondendo tão somente aos 
serviços efetivamente prestados. 
3.6. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados. 

3.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do 
CONTRATANTE, o valor devido será atualizado financeiramente desde a 
data de vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 
mora serão calculados à taxa de meio por cento (0,5%) ao mês, ou seis 
por cento (6%) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

I=(TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 



 

Avenida André Araújo, nº 619, Aleixo CEP.: 69.060-000 Manaus - AM 
Tel.: (92) 3232-9924 

Home Page: www.corenam.gov.br 

36 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos 
Código de Despesas: nº. 6.2.2.1.1.33.90.33.001 – Passagens Conselheiros; 
6.2.2.1.1.33.90.14.003 – Diárias Colaboradores; 6.2.2.1.1.33.90.33.002 – 
Passagens Servidores e 6.2.2.1.1.33.90.33.010 – Passagens Interacionais. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e 
demais normas pertinentes, caberá ao CONTRATANTE:  

5.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um 
representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei 
8.666/93; 

5.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em 
desacordo com este Termo de Referência; 

5.1.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo 
pactuado; 

5.1.4. Comunicar à contratada, a quantidade de bilhetes a serem 
fornecidos, indicando trechos e locais; 

5.1.5. Emitir as requisições de passagens, numeradas em sequência 
e assinadas pela autoridade competente; 

5.1.6. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom 
andamento da prestação dos serviços contratados; 

5.1.7. Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção; 

5.1.8. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação 
de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa; 
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5.1.9. Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas 
pelas companhias aéreas em razão do cancelamento das passagens 
aéreas não utilizadas deverão ser consideradas; 

5.1.10. Realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como 
solicitar e verificar a pesquisa de preços das passagens feitas pela 
CONTRATADA, comparando-os com os praticados no mercado; 

5.1.11. Solicitar formalmente à CONTRATADA, no caso de não 
utilização de bilhete de passagem, em seu percurso total ou parcial, o 
ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em 
que a CONTRATADA deverá emitir a correspondente Nota de Crédito que, 
por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos 
valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela 
CONTRATADA; 

5.1.12. Os valores não processados na fatura relativa ao mês da 
ocorrência deverão ser processados na próxima fatura emitida pela 
contratada; 

5.1.13. Definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em 
classe econômica. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e 
demais normas pertinentes, caberá à CONTRATADA:  

6.1.1. Executar fielmente o contrato de acordo coma as cláusulas 
avençadas; 

6.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

6.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização do (órgão ou entidade), cujas obrigações deverá atender 
prontamente; 

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

6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração da CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
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responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do órgão ou 
entidade; 

6.1.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do 
contrato; 

6.1.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos 
serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com o 
órgão ou entidade, sobre assuntos relacionados à execução do contrato; 

6.1.8. Reservar, emitir, marcar e cancelar bilhete de passagens 
aéreas, nacionais e internacionais, com fornecimento do referido bilhete 
ao interessado por meio de posto de atendimento ou bilhete eletrônico, 
quando fora da Sede do órgão ou entidade, no Brasil ou no exterior; 

6.1.9. Efetuar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de sistema 
informatizado de pesquisa própria, indicando obrigatoriamente o menor 
preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas 
promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a 
programação da viagem; 

6.1.10. Entregar/enviar bilhete de passagem fora do horário de 
expediente, em local indicado pelo CONTRATANTE; 

6.1.11. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados 
com reservas de passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras 
logísticas de embarque, em aeroportos no Brasil ou no exterior; 

6.1.12. Reembolsar ao CONTRATANTE o valor correspondente ao 
preço da passagem aérea, subtraído do valor referente à multa de 
reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos legais que regulam a 
matéria, devidamente comprovado, em virtude da não utilização do 
bilhete, no prazo de 30 (trinta) dias, inclusive em decorrência da rescisão 
ou extinção contratual; 

6.1.13. Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos 
decorrentes de passagens e/ou trechos não utilizados no período a que 
se refere o faturamento, efetuando, no mesmo, o respectivo abatimento; 

6.1.14. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, 
independentemente da vigência do contrato, não respondendo o órgão 
solidária ou subsidiariamente por este reembolso, que é de inteira 
responsabilidade da contratada; 
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6.1.15. Manter parceria e convênio com todas as companhias aéreas 
nacionais e internacionais que operam no Brasil, informando 
periodicamente ao órgão ou entidade as inclusões e/ou exclusões; 

6.1.16. Empregar, na execução dos serviços, profissionais 
capacitados no trato de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais 
e internacionais; 

6.1.17. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e 
indiretas, tais como: salários, transporte, alimentação, diárias, assistência 
médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, e de ordem 
de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus 
empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda o contratante 
isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

6.1.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos 
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 
exercício das atividades; 

6.1.19. Comunicar de imediato ao órgão toda e qualquer 
irregularidade observada em virtude da prestação de serviços, prestando 
os esclarecimentos que julgar necessários; 

6.1.20. Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo 
contratante, declaração expedida por companhias aéreas legalmente 
estabelecidas no país, de que é autorizada a comercializar passagens em 
seu nome; que possui idoneidade creditícia; que se encontra em dia com 
as suas obrigações contratuais e financeiras perante as mesmas e que 
dispõe de terminal para reservas; 

6.1.21. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

6.1.22. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto 
deste Termo de Referência, sem prévia autorização do contratante; 

6.1.23. Manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
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6.1.24. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços 
avençados, sem prévia e expressa anuência do contratante;  

6.1.25. Propiciar atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
durante todos os dias da semana, por meio de telefone fixo e celular, 
central de telefonia (call center), bem como de outros recursos a serem 
disponibilizados pela CONTRATADA, os quais deverão permitir ao(s) 
usuário(s) responsável(eis) realizar alteração ou emissão de bilhete, 
inclusive em dias não úteis; 

6.1.26. Fornecer ferramenta on line de autoagendamento (self 
booking), disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias 
da semana, inclusive feriados, para que os usuários dos serviços possam 
efetuar as reservas; 

6.1.27. Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o 
valor do serviço de agenciamento de viagens e outra com o valor das 
passagens aéreas acrescido da taxa de embarque. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
7.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o 
CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para 
assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos 
devidos pela Contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do 
Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do Sicaf e do 
cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações 
legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (art. 78 da Lei 
8.666, de 1993), a CONTRATADA que: 

8.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

8.1.2. Apresentar documentação falsa; 
8.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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8.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
8.1.5. Não mantiver a proposta; 
8.1.6. Cometer fraude fiscal; 
8.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 

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

8.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do (s) 
item (s) prejudicado (s) pela conduta do licitante; 

8.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

8.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com 
a sanção de impedimento. 

8.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

8.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 
 
CLAÚSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1. Este Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, 
independente de notificação ou interpelação judicial, atendido o disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/1993, considerando-se especialmente 
as seguintes hipóteses: 
 

a) O não-cumprimento, ou o cumprimento irregular, de cláusulas 
contratuais, especificações ou prazos; 
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b) O atraso injustificado na entrega do objeto; 
c) A paralisação da execução, sem justa causa e prévia 

comunicação ao Contratante; 
d) A cessão ou transferência total ou parcial do seu objeto, a 

associação da CONTRATADA com terceiros, a fusão, a cisão ou a 
incorporação, não admitidas neste CONTRATO; 

e) O não-atendimento das determinações regulares do empregado 
do Contratante designado para acompanhar e fiscalizar a execução do 
CONTRATO; 

f) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução deste CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados no processo administrativo correspondente, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
10.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste 
contrato serão dirimidas, nos termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº. 
8.666, de 21/06/1993, no foro da Seção Judiciária da sede do 
CONTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento 

de contrato em duas vias de igual teor, que vão assinados pelas partes, 
que se comprometem a cumprir o presente em todas as suas cláusulas e 
condições, tudo de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores. 
 

Manaus/AM, __ de ___________ de 2018. 

 

CONTRATANTE 
 

Sandro André da Silva Pinto 
Presidente 

CONTRATADA 
 

_________________________ 
Representante Legal 
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Davi Martins da Silva Júnior                                       Andréia Pedroso da Silva 
Procurador-Geral do COREN-AM                              Tesoureira do COREN-AM 

 


