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Estado do Pará 

Município de Senador José Porfírio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40 

 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO N°. 028/2022 

(Processo Administrativo n°. 091/2022) 

Tipo: Menor Preço por Item. 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pretende 

contratar, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°. 10.024, de 

20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 

n°. 11.488, de 15 de junho de 2007, Decreto Federal nº 7892/2013, Decreto Municipal nº. 

009/2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA  

 

1.2.1. A contratação se justifica pela necessidade em manter as atividades funcionais da 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e suas Secretarias jurisdicionadas. O 

procedimento propiciará o deslocamento dos servidores e colaboradores entre outros para 

participação de reuniões, treinamentos, cursos e outros eventos e atividades. 

 

1.2.1.1. A administração Municipal, através da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio, com a necessidade de atender a demanda das Secretarias e Fundos que necessitam 

se deslocar para outros Municípios a serviço do Órgão. Neste sentido a Prefeitura Municipal 

através do Ordenador de Despesa vem solicitar a realização de processo licitatório, visando 

contratação de pessoa jurídica para a prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens 

Aéreas e Passagens Terrestres; Compreendendo: Reserva, Emissão, Remarcação e 

Cancelamento de Bilhetes em trechos diversos no âmbito nacional, conforme abaixo 

discriminado. 

 

1.2.2. A presente contratação não é de natureza continuada. 

 

2. OBJETO E QUANTIDADE  

 

2.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para o Registro de preços para 

eventual Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas e Passagens 

Terrestres; Compreendendo: Reserva, Emissão, Remarcação e Cancelamento de 

Bilhetes em trechos diversos no âmbito nacional, para o deslocamento de autoridades, 

servidores e colaboradores da Prefeitura do Município de Senador José Porfírio e suas 

Secretarias Jurisdicionadas, segue abaixo descrição do lote a ser licitado: 
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LOTE I 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

PERCENTUAL 

DE 

DESCONTO 

ESTIMADO 

01 

AGENCIAMENTO DE VIAGENS-PASSAGENS 

TERRESTRES, Especificação: Serviços de por 

intermédio de agência de viagens, para cotação, 

reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de 

passagens terrestres (intermunicipais e interestaduais) 

R$ 380.000,00 1% 

02 

AGENCIAMENTO DE VIAGENS- PASSAGENS 

AÉREAS, Especificação: Serviços de por intermédio 

de agência de viagens, para cotação, reserva, 

remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens 

Aéreas (intermunicipais e interestaduais) 

R$ 694.000,00 2% 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

3.1. Os serviços deverão obedecer às normas (Leis, Decretos, Resoluções) de Controle e 

Qualidade Industrial divulgadas pela Agência Nacional de Aviação e Controle ANAC e 

Agência de regulação e controle de serviços públicos - ARCON. 

 

3.2. Por serviço de agenciamento de viagens prestado entende-se a reserva, emissão, 

remarcação e remarcação e cancelamento de passagem aérea, de acordo com os termos da 

Instrução Normativa SLTI nº. 7/2012.  

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

4.1. Para efeito da presente aquisição observar-se-á o enquadramento disposto no artigo Art. 

15, II, da Lei nº 8.666/93, artigo 2º e 3º do Decreto Federal nº 7892/2013, artigo 1º 

parágrafo único da Lei no 10.520/2002.  

 

4.2. DOS ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI  
 

a) considerando não haver 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados localmente, capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicado os benefícios 

estabelecidos nos artigos 47 e 48, da lei complementar 123/2006, em atendimento ao Inciso 

II do artigo 49 do mesmo diploma legal. 

 

5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 

OBJETO  

 

5.1. A licitante vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços objeto deste Edital, 

imediatamente após a assinatura do contrato.  
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5.2. O licitante deverá ter aparelhamento: computador, telefone, demais 

equipamentos/mobiliários, necessários e suficientes para a prestação dos serviços e 

funcionário (s) contratado (s) que esteja (m) disponível (is) para atendimento da Prefeitura 

a qualquer tempo, garantindo assim a obtenção das facilidades abaixo: 

 

- Execução de reserva automatizada “on-line” e emissão de seu comprovante 

- Emissão de bilhetes automatizados “on-line” 

- Consulta e informação de melhor rota ou percurso “on-line” 

- Alteração/remarcação de bilhetes  

- Emissão de bilhetes para viagens terrestres e/ou alteração e remarcação;   

- Combinação de tarifa; 

- Funcionários devidamente identificado (Crachá)  

 

5.3. O atendimento deverá funcionar, das 08h00min às 18h00min, de segunda a sexta-

feira, e de 08h:00min a 12h:00min aos sábados, com funcionário (s) para atender 

prontamente as solicitações decorrentes dos serviços relacionados neste instrumento. 

 

5.4. Deve estar incluso também o serviço de reserva, bem como quaisquer outras 

providencias necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes 

da respectiva contratação. 

 

5.5. Passagem aérea, referida no item 5.4 compreende o trecho de ida e o trecho de volta 

(independente se optado pela mesma companhia aérea ou não) ou somente um dos 

trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação. 

 

5.6. Trecho, a que se refere o item 5.5, compreende todo o percurso entre a origem e 

destino, independentemente de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma 

companhia aérea. 

 

5.7. Após o horário estipulado neste item, nos finais de semana e feriados, o 

CONTRATADO deverá disponibilizar atendimento de plantão com acionamento via 

celular com linha DDD (093), para fornecimento de informações sobre horários, escalas e 

conexões de voos, bem como reservas, emissões e alterações em caráter emergencial. 

 

5.8. A área responsável fará a solicitação de passagem ao CONTRATADO, que deverá 

providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a cotação dos valores 

dos voos e após autorização definitiva, emitir o bilhete em nome do beneficiário indicado 

na solicitação. 

 

5.9. Os bilhetes de passagens aéreas deverão ser disponibilizados no prazo máximo de 02 

(duas) hora, contadas da autorização definitiva para emissão e enviados via e-mail, fax ou 

diretamente ao requisitante, informando ao interessado o Código de Transmissão e a 

companhia aérea. 

 

5.10. O prazo de entrega dos bilhetes de passagem terrestres deverá ocorrer no máximo 24 

(vinte e quatro) horas contados da emissão da requisição, e excepcionalmente para as 
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requisições urgentes, no prazo máximo de 2h (duas horas) após a emissão da requisição pelo 

setor responsável. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

6.1. São obrigações da Contratante:  

 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo;  

 

6.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

 

6.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas, periodicidade de 

voos/rotas e de variação de tarifas inclusive promocionais, colaborando na definição de 

melhor roteiro e informando sobre eventuais vantagens que a Prefeitura possa obter, sem 

que isso implique acréscimo nos preços contratados. 

 

7.2. Pesquisar tarifas, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem 

sendo praticadas pelas companhias aéreas e/ou agências de passagens terrestres, devendo 

sempre que possível optar pela de menor valor. 

 

7.3. Reservar, emitir, marcar, remarcar, desdobrar, confirmar e reconfirmar as passagens 

aéreas e/ou terrestres, inclusive retorno, dando assistência imediatamente no 

aeroporto/terminal rodoviária quando o sistema da companhia aérea estiver fora do ar e o 

prazo para entrega do bilhete for exíguo. 

 

7.4. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado 

pela Prefeitura, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, 

domingos e feriados. 

 

7.5. Apresentar a Prefeitura relatório informatizado com os preços praticados pelas 

companhias aéreas e/ou agências de passagens terrestres pesquisadas, antes de efetuar a 

reserva e emitir o bilhete. 
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7.6. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou 

trechos não utilizados, independentemente de justificativa por parte da Prefeitura. 

 

7.7. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudança de itinerário de 

viagem ou de desdobramento de percurso. 

 

7.8. Providenciar cancelamento de bilhetes não utilizados e fazer o devido reembolso a 

Prefeitura. 

 

7.9. Nos casos dos subitens 7.7 e 7.8, quando houver diminuição de custo na emissão de 

novo bilhete ou inutilização de bilhete, emitir-se-á nota de crédito a favor da Prefeitura, 

a ser utilizada como abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da solicitação da modificação. 

 

7.10. Disponibilizar atendimento com acionamento por meio de celular com linha DDD 

(093) e telefone fixo, para fornecimento de informações sobre horários, escalas e conexões 

de vôos, bem como reservas, emissões e alterações em caráter emergencial. 

 

7.11.  Efetuar o pagamento dos bilhetes às companhias aéreas nos respectivos prazos 

exigidos pelas referidas companhias/agências, ficando estabelecido que a Prefeitura não 

responderá, sob qualquer hipótese, solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento. 

 

7.12. Disponibilizar instalações, equipamentos adequados e recursos humanos necessários 

e suficientes para o atendimento dos serviços sem interrupção, seja por motivo de férias, 

descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos. 

 

7.13. Apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, relatório demonstrativo dos serviços 

realizados, anexando as respectivas papeletas de solicitação de serviços. 

 

7.14. Designar um preposto responsável pela execução dos serviços, que será o elemento 

de contato entre a Contratada e a Fiscalização da Prefeitura. 

 

7.15. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de 

passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarque. 

 

7.16. A empresa contratada se obriga a executar a prestação dos serviços de acordo com o 

objeto deste Pregão Presencial com as especificações contidas em seus anexos, que fazem 

parte integrante do procedimento, independente de transcrição e/ou traslado. 

 

7.17. Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela Prefeitura. 

 

7.18. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços. 

 

7.19. Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação.  
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8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

8.1. A Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, através de servidores 

credenciados, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando as 

especificações dos itens licitados.  

 

8.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

8.4. O representante da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 

9.1 AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores 

do Município de Senador José Porfírio, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações 

legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, 

o ADJUDICATÁRIO que:  

 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;  

 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

 

c) Não mantiver a proposta;  

 

d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;  

 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 

9.2. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da 

primeira colocada.  
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9.3. À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 

penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma 

prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Administração 

Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas 

seguintes sanções:  

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  

 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 

possível rescisão contratual; 

 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ 

PORFÍRIO, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. Se os valores 

dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;  

 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa;  

 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração  

Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas 

contratuais; e  

 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;  

 

h) As penalidades aplicadas só poderão ser relevados na hipótese de caso fortuito, força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  
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10. DO PAGAMENTO  

 

10.1. Por se tratar de mera estimativa de gastos, o valor acima não se constitui, em hipótese 

alguma, compromisso futuro para o município de Senador José Porfírio (Prefeitura 

Municipal de Senador José Porfírio), razão pela qual não poderá ser exigido nem 

considerado como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, sem que isso justifique 

qualquer indenização ao CONTRATADO;  

 

10.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, obedecendo aos tramites 

abaixo: 
 

10.2.1. O faturamento deverá ser o somatório dos preços cobrados no momento da emissão 

de cada passagem aérea, deduzidos o desconto contratual citados no item anterior, ou, no 

caso das tarifas (passagens) acordo, dos preços finais do bilhete emitido, e depois acrescido 

do somatório dos valores das respectivas taxas de embarque; 

 

10.2.2. Promover, mediante solicitação e no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 

solicitação, reembolso de passagens não utilizadas pelo CONTRATANTE. Findo o 

contrato, se existente crédito em favor do contratante que não possa ser abatido de fatura 

pendente, deverá o valor ser recolhido aos cofres do Tesouro Municipal através de 

Documento de Arrecadação Municipal - DAM; 

 

10.2.3. Caso a empresa não emita nota de crédito no prazo acima estipulado ou não informe 

o valor dos trechos não utilizados, o valor total do bilhete, pelo seu valor de face, será 

glosado em fatura a ser liquidada; 

 

10.2.4. Poderá ser deduzida do valor do bilhete a ser reembolsado multa eventualmente 

cobrada pela companhia aérea, desde que devidamente comprovada; 

 

10.2.5. As faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas e sua 

nova apresentação ocorrerá juntamente com a fatura subsequente; 

 

10.2.6. O CONTRATADO deverá apresentar as faturas para pagamento no 1º dia útil de 

cada quinzena do mês civil; 

 

10.2.7. As faturas deverão ser tabuladas por centro de custo (plano interno), nacional, por 

servidores e autoridades, discriminando, ainda: 

 

a) - Nome do passageiro;  

b) - Companhia aérea;  

c) - Número do bilhete;  

d) - Valor da tarifa (passagem);  

e) - Taxas aeroportuárias;  

f) - Desconto contratual; e  

g) - Indicação de tarifa (passagens) acordo.  

h) - Número da Licitação e Contrato 

mailto:cplsouzel@gmail.com


Rua Marechal Assunção, nº. 116 – Bairro Centro – CEP 68.360-000 – Senador José Porfírio – Pará 

E-mail: cplsouzel@gmail.com 

 
 
 
 

Estado do Pará 

Município de Senador José Porfírio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40 

 

11. DO REAJUSTE  

 

11.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 

8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

12.1. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 

consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será 

informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.  

 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

13.1. O critério de julgamento será o de menor preço por lote, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

 

13.2. 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, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, de R$ 0,20% (zero 

virgula vinte por cento).  

 

Senador José Porfírio, PA, 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

Dirceu Biancardi 

Prefeito Municipal de SJP 

Ordenador de Despesas 
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