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EDITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 – CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL-PA 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL  DE SANTA  IZABEL DO PARÁ, por 
interveniência da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Código UASG 455288), mediante 
Pregoeiro, Sr. ROSINALDO PEREIRA DE FREITAS, torna público para conhecimento dos interessados 
que, na data de 08/03/2018 as 14:00hS, horário de Brasília, fará realizar licitação na modalidade Pregão, 
em sua forma Eletrônica, do tipo MENOR PREÇO GRUPO, para contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de agenciamento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e 
internacional, no atendimento das demandas de todas as secretarias municipais e suas necessidades dos 
deslocamentos dos pacientes em Tratamento Fora de Domicilio-TFD e seus respectivos acompanhantes; 
das Autoridades e dos servidores do Município de Santa Izabel de Pará. 
 
O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Institui, no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação denominada pregão.); Decreto 
Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 (Regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão), 
Decreto Federal nº5.450 de 31 de maio de 2005 (Regulamenta o pregão na forma eletrônica); a Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da microempresa e empresa de 
pequeno porte); Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (Lei de licitações e contratos administrativos); em especial, da Lei Complementar nº 147/2014 
com as alterações posteriores legislações correlatas e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos, constantes no(s) Processo(s) nº 000/2018.em conformidade com a autorização contida no 
Processo nº 1803/2017. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de agenciamento de passagens aéreas 
no âmbito do território nacional e internacional, no atendimento das demandas de todas as secretarias 
municipais e suas necessidades dos deslocamentos dos pacientes em Tratamento Fora de Domicilio-TFD 
e seus respectivos acompanhantes; das Autoridades e dos servidores do Município de Santa Izabel de 
Pará, conforme termo de referencia. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas: 
2.1.1. Do ramo de atividade relacionada ao objeto deste Edital, cadastradas no SICAF e credenciadas no 
sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br; 
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2.1.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar deste Pregão, 
deverão providenciar o seu cadastramento e habilitação parcial junto a qualquer Unidade Cadastradora 
dos órgãos da Administração Pública Federal; 
2.1.2. Que não estejam sob falência, em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, consórcio de empresas e, não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
2.2. Poderão participar empresas que atenderem a todas as exigências deste edital e estiverem, nos 
termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas 
como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte e, ainda, devidamente credenciadas na 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, através do site www.comprasnet.gov.br. 
2.3. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, nos 
termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados: 
2.3.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano 
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais). 
2.3.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 
2.3.3. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 
que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006; 
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo; 
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, 
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica 
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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2.3.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão comprovar 
seu enquadramento e condição através de Declaração Especifica registrada em campo específico do 
Sistema COMPRASNET, facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ se for o 
caso, promover diligência com a finalidade de comprovar o enquadramento da LICITANTE como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte diante das normas da Lei. 
2.4. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, atuará como provedor do SISTEMA, não se responsabilizando a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ por eventual desconexão sua ou dos licitantes ao SISTEMA, 
assim como por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
2.5. O LICITANTE responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
SISTEMA, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante 
a sessão pública. 
2.6. Na hipótese de haver diferença na descrição do objeto registrada no Sistema Comprasnet 
(www.comprasnet.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO I deste edital, deverá ser 
considerada a do Edital. 
2.7. O licitante deverá manifestar, através de DECLARAÇÃO ESPECÍFICA disponibilizada pelo Sistema 
Comprasnet, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação para o presente PREGÃO, 
bem como declarar que a PROPOSTA está em conformidade com as exigências editalícias, sujeitando-se 
às sanções previstas neste instrumento convocatório, na hipótese de declaração falsa. 
2.8. Não poderão participar deste PREGÃO: 
2.8.1. Empresa que se encontre sob falência, em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, consórcio de empresas e, não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 
2.8.2. Empresa ou sociedade estrangeira. 
2.8.3. Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
2.8.4. Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
IZABEL DO PARÁ. 
2.8.5. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste PREGÃO. 
2.8.6. Empresas cujos proprietários e ou/ sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os 
impedimentos previstos nos art. 29, inciso IX c/c e art. 54, I, “a” e II, “a”, da Constituição Federal. 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível para acesso ao sistema eletrônico, obtida por meio do sítio www.comprasnet.gov.br (Art. 3º, 
§ 1º, do Decreto n.º 5.450/2005); 
3.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 
provedor do sistema eletrônico (www.comprasnet.gov.br); 
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3.3. O credenciamento da licitante, bem como sua manutenção, dependerá de registro cadastral 
atualizado no SICAF; 
3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema, implica responsabilidade legal da licitante ou de seu 
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 
este Pregão (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005); 
3.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
3.6. Antes da abertura dos lances, será analisada a Proposta de Preços, onde necessariamente deverão 
constar todas as especificações técnicas detalhadas no objeto, não sendo admitidas expressões como 
“conforme edital” ou semelhante; 
3.7. Somente serão aceitas as propostas cujos valores não ultrapassem o valor orçado e informado pela 
Administração. 
 
4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
4.1. A 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 (art. 13, inciso III do Decreto nº 
5.450/2005); 
4.2. Incumbirá, ainda, à licitante: acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (do artigo 13, inciso 
IV do Decreto nº 5.450/2005); 
4.3. A participação no Pregão dar-se-á mediante a digitação da senha privativa do licitante e subseqüente 
encaminhamento da proposta, com descrição do item e valor global, desde o momento da publicação do 
Edital no Diário Oficial do Estado do Pará, simultânea a disponibilização do ato convocatório no sítio 
www.comprasnet.gov.br até as 13:59hs do dia 08/03/2018, horário de Brasília, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico; 
4.3.1. Dúvidas sobre o funcionamento do sistema eletrônico, durante a sessão do Pregão, deverão ser 
dirimidas junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO pelo telefone 0800 978 9001; 
4.4. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada; 
4.5. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do 
sistema eletrônico: 
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências deste Edital; 
b) a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos, quando ocorrerem; 
c) que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002; 
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4.5.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá informar tal condição no ato do envio 
da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, sob pena de não usufruir 
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006; 
4.5.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à conformidade da 
proposta, ou ao enquadramento da licitante na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
ou a não utilização de mão-de-obra de menores, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital; 
4.6. Na elaboração da Proposta de Preços, por meio do Sistema Eletrônico, deverão constar todas as 
especificações técnicas detalhadas no objeto; 
4.7. A proposta escrita deverá ser enviada pela licitante que ofertou o menor lance após ser declarada 
vencedora, exclusivamente, pelo sistema eletrônico do Comprasnet para análise e aceitação pelo 
Pregoeiro, devendo o original ser encaminhado ao Pregoeiro, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, no 
endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, Av. Barão do Rio Branco, 1060, 
Bairro Centro, Santa Izabel do Pará (PA), CEP: 68.790-000, Sala da Comissão Permanente de 
Licitação/Pregão. 
4.7.1. Ser datilografada ou impressa por processo eletrônico com clareza, em uma única via, em papel 
timbrado ou conter carimbo padronizado da empresa licitante, sem rasuras, emendas, entrelinhas, borrões 
ou acréscimos; 
4.7.2. Ser datada e assinada na última folha, sob carimbo (de forma a permitir a identificação do 
signatário) e rubricada nas demais; 
4.7.3. Conter o nome da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônicos atualizados e 
ainda conter o número deste Pregão Eletrônico; 
4.7.4. Conter valores expressos em moeda corrente nacional, por preço unitário, e total; 
4.7.5. Indicar o nome e número do banco, agência e conta corrente da licitante para efeito de pagamento; 
4.7.6. Indicar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da abertura 
deste Pregão; 
4.7.7. Declarar que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de qualquer natureza, 
incidentes sobre o objeto; 
4.7.8. Declarar que tem total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão e que atende às 
exigências de habilitação previstas neste Edital. 
4.8. Somente serão aceitas as propostas cujos valores não ultrapassem o valor orçado e informado pela 
Administração. 
 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DAS PROPOSTAS. 
5.1. No dia e horário previstos no preâmbulo deste Edital e, em conformidade com o subitem 4.3 do Edital, 
terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas 
conforme Edital.  
5.2 - Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste ato convocatório e no Termo de 
Referência - Anexo I deste Edital. 
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5.3 - O Pregoeiro irá avaliar a aceitabilidade das propostas, verificando a compatibilidade do preço cotado 
e a conformidade da descrição dos serviços ofertada com as exigências do Termo de Referência - Anexo 
I deste Edital, sob pena de desclassificação. 
 
6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
6.1. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances; 
6.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e 
valor. As dúvidas quanto ao funcionamento do sistema durante a sessão de lances poderão ser 
esclarecidas pelo telefone 0800-7823293; 
6.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 
6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras da sua 
aceitação; 
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
6.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance; 
6.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas/lances a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo; 
6.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances; 
6.8.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados; 
6.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes de acordo 
com o disposto no artigo 24, § 11 do Decreto nº 5.450/05; 
6.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances aleatoriamente determinado pelo sistema, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 
6.10. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas no Edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelas demais licitantes; 
6.11. O Pregoeiro anunciará a licitante vencedora, após o encerramento da etapa de lances da sessão 
pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance 
de menor valor; 
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6.12. A indicação e classificação da(s) proposta(s) ou lance(s) vencedor(es) e demais informações 
relativas à sessão pública do Pregão, na sua forma eletrônica, constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidades, previstas na legislação; 
6.13. Em cumprimento ao disposto nos artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14.12.2006, 
alterada pela Lei Complementar 147, datada de 07.08.2014, são asseguradas, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, além de, 
em alguns casos, exclusividade na participação do certame. 
6.14. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; 
6.15. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: a microempresa ou empresa de pequeno 
porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
6.15.1. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 
acima, serão convocadas as remanescentes do certame que por ventura se enquadrem na hipótese do 
item 6.14, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
6.15.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.15, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
6.15.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 6.15, o objeto licitado será 
adjudicado em favor de proposta originalmente vencedora do certame; 
6.15.4. O disposto no item 6.13 e seguintes somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
6.15.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
 
7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas decidindo sobre a aceitação dos preços obtidos; 
7.1.1. O critério para julgamento da melhor proposta será o MENOR PREÇOPOR ITEM; 
7.1.2. Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão encaminhar a PROPOSTA DEFINITIVA e demais 
documentos EXIGIDOS NO ITEM 8, no prazo de 30 (trinta) minutos, após solicitação (convocação) 
do pregoeiro EXCLUSIVAMENTE via sistema eletrônico (COMPRASNET) assinados e scaneados, 
ou mediante AUTORIZAÇÃO DO PREGOEIRO (A), poderá ser enviado para o e-mail: 
licitacaosantaizabel@outlook.com Posteriormente deverá ser encaminhado os originais, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, depois de encerrado o prazo, para o endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
IZABEL DO PARÁ, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Bairro Centro, Santa Izabel do Pará (PA), CEP: 
68.790-000, Sala da Comissão Permanente de Licitação/Pregão. 
7.1.3. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço 
em relação ao estimado para a contratação, decidindo motivadamente a respeito. Será desclassificada a 
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proposta vencedora que apresentar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a demonstrar sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos são coerentes com os de mercado; 
7.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das 
propostas; 
7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital; 
7.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere este subitem, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para 
que seja obtido preço melhor; 
7.3.2. Será assegurado à licitante já cadastrada no SICAF, o direito de apresentar, caso esteja com algum 
documento vencido, a documentação atualizada e regularizada, na forma do Item 8 deste Edital; 
7.4. Serão desclassificadas as propostas que: 
7.4.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 
7.4.2. Não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
7.4.3. Apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pela Administração, tendo 
como base a pesquisa de mercado realizada; 
7.4.4. Não vierem a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço proposto; 
7.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste Pregão, 
conforme dispõe o art. 6º. da Lei 10.520/02. 
7.6. 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 e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
7.7. Empresa classificada com a melhor proposta, que não possua sua sede dentro da Região 
Metropolitana de Belém, deverá apresentar documento válido comprobatório de possui filial ou posto de 
atendimento dentro da referida Região. 
 
8. DA HABILITAÇÃO. 
8.1. A habilitação da licitante vencedora será verificada on line no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, com parecer favorável em sua habilitação obrigatória e parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas; 
8.1.1. As licitantes que optarem por não realizar o cadastro no SICAF poderão apresentar toda a 
documentação necessária ao cadastramento e habilitação total, tais como: prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); prova de regularidade perante a Fazenda Nacional (Receita Federal 
e Dívida Ativa), Estadual ou Distrital e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) 
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),  balanço contábil, com índices calculados, com 
posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada (prazo de 02 dias); 
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8.1.1.1. Comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base nos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>1), analisada 
automaticamente pelo SICAF; 
8.1.1.1.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em quaisquer dos índices 
referidos no subitem 8.1.1.1 deverão comprovar o Patrimônio Líquido de 10% (dez pontos percentuais) 
sobre o valor estimado da contratação, de acordo com os §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666/93; 
8.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova (§ 4º, art. 25 do Decreto nº 5.450/2005); 
8.3. A licitante vencedora, para sua habilitação, deverá apresentar ainda, os seguintes documentos: 
8.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
8.3.2. Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais 
ou; 
8.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício, ou; 
8.3.4. Decreto de autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 
competente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 
8.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), acompanhada da Certidão Negativa de 
ingrações Trabalhista (CNIT); 
8.3.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
8.3.7. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
8.3.8. Declaração de Empregabilidade de Menor; 
8.3.9. Declaração de conhecimento e concordância com o Edital; 
8.3.10. Declaração de ME/EPP/Cooperativa; 
8.3.11. Declaração de Empregabilidade de Deficientes, se couber; 
8.3.12. Declaração de Não Empregabilidade de Deficientes, se couber; 
8.3.13. Declaração de cumprimento das normas trabalhistas, de proteção ao meio ambiente e aos direitos 
da mulher; 
8.3.14 Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando satisfatoriamente 
serviços compatíveis e pertinentes com serviços de agenciamento compatíveis com os itens, que a 
licitante cadastrou sua proposta; 8.3.15 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial 
ou extrajudicial ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
8.3.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
8.3.17. Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, emitida pelo CNJ 
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form), em até 30(trinta) dias 
anteriores a data de abertura da presente licitação; 
8.3.18. Apresentar cópia do Registro na Associação de Transporte Aéreo – IATA, acompanhado do 
documento de Tradução emitido pelo Tradutor Público Juramentado, que Habilite a empresa a Exercer a 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form
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Atividade correspondente ao fornecimento de passagens aérea internacionais, comprovando a 
regularidade no presente exercício; 
8.3.18.1. Na hipótese da empresa não dispor do registro perante a IATA, poderá apresentar a Declaração 
espedida pelas empresas Internacionais de Transporte Aéreo Regular, Listadas na Página da Internet da 
Agencia nacional de Aviação Civil – ANAC, obtida no site: http:www.anac.gov.br, traduzidas por tradutor 
juramentado, se for o caso, comprovando que a licitante e possuidora de credito direto e está autorizada a 
emitir bilhetes de passagens aéreas internacionais durante a vigência do contato; 
8.3.19. Comprovação de Cadastro no Ministério do Turismo – CADASTUR, da matriz e/ou filial, que 
prestarão serviços, em cumprimento a Lei nº 11.771/2008 e ao Decreto nº 7.381/2010, que instituem e 
regulamentem a Política Nacional do Turismo; 
8.3.20. Certificado da Associação Brasileira dos Agências de Viagens – ABAV; 
8.3.21. Certificado do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA, de que a licitante está 
cadastrada como agencia de viagens e/ou turismo; 
8.3.22. Certificado de Registro do Sindicato das Empresas de Turismo – SINDETUR; 
8.4. Se a licitante tiver filial, todos os Documentos de Habilitação deverão estar em nome da matriz ou da 
filial, dependendo de qual delas estejam participando, salvo aqueles documentos que, por sua natureza, 
comprovadamente, são emitidos em nome da matriz; 
8.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
8.6. Para fins de participação de empresa estrangeira, os documentos equivalentes de habilitação devam 
ser autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no 
Brasil; 
8.7. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 8 deste Edital; 
8.8. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão comprovar a sua situação 
de regularidade no prazo de 30 (trinta) minutos, podendo ser prorrogado, após solicitação do 
Pregoeiro EXCLUSIVAMENTE no sistema eletrônico (COMPRASNET), encaminhando os 
documentos exigidos para habilitação, que não estejam contemplados no SICAF por meio 
EXCLUSIVO do sistema eletrônico. Posteriormente deverão ser remetidos em original assinados ou 
em cópia autenticada em cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em 
cópia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência por servidor público, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis depois de encerrado o prazo para envio via sistema eletrônico. 
8.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
8.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal serão assegurados o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
8.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
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1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 
8.12. A regularidade fiscal das microempresas empresas de pequeno porte somente será exigida para 
efeito de contratação; 
8.13. Tratando-se de fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigia para fins de habilitação da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
social; 
8.13.1. Entende-se como pronta entrega aquela realizada imediatamente depois, ou após breve e razoável 
prazo, da assinatura do contrato ou mediante notificação específica com ordem expressa para fazê-lo; 
8.14. No julgamento da habilitação e propostas de preços 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. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO. 
9.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica; 
9.2. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos; 
9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
9.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório que ocasione modificação deste, poderá ser republicado 
o Edital, designando-se nova data para a realização do certame; 
9.4.1. A republicação prevista no item anterior só ocorrerá se a alteração que se suceder importar em 
necessária reformulação das propostas; 
9.5. Toda petição ou pedido de esclarecimentos deverá ser enviado para o endereço eletrônico 
licitacaosantaizabel@outlook.com Os recursos deverão ser interpostos em campo próprio no sítio 
www.comprasnet.gov.br. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fax e vencidos os 
respectivos prazos legais. 
 
10. DOS RECURSOS. 
10.1. Quando declarado a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo apresentar contra razões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses; 
10.1.1. As razões e contrarrazões recursais serão enviadas exclusivamente por meio eletrônico. 
10.2. O acolhimento do recurso implica tão-somente invalidação daqueles atos que não sejam passíveis 
de aproveitamento; 

mailto:licitacaosantaizabel@outlook.com
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10.3. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável 
pela licitação; 
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, em formulário próprio, por meio eletrônico 
durante a sessão pública, importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo 
Pregoeiro à licitante vencedora; 
10.5 Não serão conhecidos os recursos: (a) interpostos sem manifestação imediata e motivada de 
intenção de recorrer conforme indicado no item 10.1, em formulários próprios; (b) fora dos respectivos 
prazos legai; (c) enviados por fax ou outro meio diferente do previsto em edital; (d) bem como os que não 
contiverem a identificação e assinatura do responsável legal ou preposto da empresa. 
10.6. Considerar-se-á inexistente a motivação da intenção de recorrer quando esta for genérica, não se 
conhecendo os recursos interpostos dela decorrentes. 
10.6.1. Entende-se a motivação como genérica quando esta não indicar especificamente a questão 
jurídica e/ou fática que se impugnará no recurso, bem como não apontar o(s) ponto(s) do edital ou da lei 
que, supostamente, foram violados. 
10.7. Não serão conhecidos os recursos cujas razões não versem sobre as questões indicadas na 
motivação da intenção de recorrer. 
10.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, nos dias úteis, no 
horário de 08h00min as 12h00min e 14h00min às 17h00min, no seguinte endereço: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Bairro Centro, Santa 
Izabel do Pará (PA), CEP: 68.790-000, Sala da Comissão Permanente de Licitação/Pregão. 
. 
 
11. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
11.1. As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto do presente Edital correrão à conta dos 
seguintes recursos, conforme abaixo: 
Processo nº 2017/1803; Projeto Atividade: 0412200022.002, 0412800022.004, 0412200022.007, 
0412800022.008, 0412200022.042, 0412200022.028, 2012200022.047, 0412200022.013, 
1212200022.079, 1212200122.087, 1212200122.098, 1212800122.105, 1812200022.019, 
0812200022.054, 0824400182.058, 0824400182.059, 0824400182.061, 0824400192.064, 
0812200022.055, 0812200022.056, 0812200022.057, 1012200022.125, 1030200142.121, 
1030200142.122, 1030200172.132, 1030400152.127; Natureza da Despesa: 339033;  
11.2. O pagamento do valor contratado será efetuado mediante a prestação do serviço realizado, através 
de crédito bancário, em até vinte (20) dias, em conformidade com a alínea “a” do inciso XIV do artigo 40 da 
Lei 8.666/93, contados da data da apresentação das notas fiscais ou faturas satisfatoriamente 
acompanhadas dos documentos exigidos no Edital, em duas vias, que serão examinadas e aceitas, ou 
recusadas, pelo Contratante; 
11.3. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 20 (vinte) dias será iniciado a 
partir da data da reapresentação do documento corrigido; 
11.4. Deve constar da nota fiscal o nome do banco, o número da agência, a praça e o número da conta, 
para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento; 
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11.5. A Contratante pode sustar o pagamento à Contratada caso comprove: 
11.5.1. Inadimplência no cumprimento de qualquer cláusula ou condição contratual; 
11.5.2. Execução insatisfatória dos materiais contratados; 
11.5.3. Não cumprimento, pela Contratada, de obrigações para com terceiros que possam prejudicar os 
materiais entregues à Contratante; e 
11.5.4. Situação irregular da Contratada junto ao SICAF. 
 
12. DA VIGÊNCIA, DO PRAZO E DA EXECUÇÃO. 
12.1. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora, terá vigência de 12 (doze) meses, (para efeito 
de garantia), contados a partir da sua assinatura; 
12.2. A Contratada cumprirá a execução do objeto licitado nos termos especificados no termo de 
referência e no contrato, anexos a este edital. 
12.3. O termo de contrato será encaminhado, mediante aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, à 
licitante vencedora, para que seja assinado no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do seu recebimento, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital. Se a 
licitante vencedora, injustificadamente, não devolvê-lo devidamente assinado no prazo de 3 (três) dias 
úteis, após seu recebimento, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o 
referido instrumento. 
12.4. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ poderá rejeitar, no todo ou em parte, obra, 
serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato; 
12.5. No caso de compras ou de locação de equipamentos, o recebimento será feito provisoriamente, pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado que discrimine os 
objetos recebidos, assinado pelas partes no momento da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com a especificação; e feito definitivamente, em até 90 (noventa) dias do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação, obrigando-se, o contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 
12.6. Tratando-se de compra com entrega imediata e integral de bens, dos quais não resultem obrigações 
futuras, inclusive assistência técnica (não se confunde com garantia), o contrato poderá ser substituído 
pela nota de empenho, conforme artigo 62 lei 8.666/93. 
12.6.1. Na hipótese do item 12.6, a contratada entregará os materiais licitados em até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do acostamento da assinatura de seu representante na nota de empenho ou do 
recebimento de notificação específica com ordem expressa para início da execução do objeto licitado. 
12.7. O simples envio de nota de empenho ao licitante declarado vencedor, desacompanhado de ordem 
específica, não autoriza o início da execução do objeto licitado, assumindo, o licitante, a integral 
responsabilidade pelos prejuízos que seus atos lhe trouxerem. 
 
13. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
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13.1. O contrato a ser celebrado com a licitante vencedora não será reajustado, salvo as hipóteses de 
comprovada onerosidade a CONTRADADA, e os preços ofertados deverão ser mantidos uma vez que a 
entrega do material poderá ser de forma fracionada, de acordo com a necessidade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ. 
 
14. DAS PENALIDADES. 
14.1. O não cumprimento de qualquer condição contratual sujeita a Contratada à multa, juntamente com 
as seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou penal, se for o caso, que lhe couber: 
14.1.1. Advertência escrita, nas faltas consideradas de natureza leve por ocasião da execução do objeto 
do presente contrato; 
14.1.2. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas faltas consideradas pela 
Contratante como de natureza grave e que redundem na execução altamente insatisfatória do objeto do 
presente contrato; 
14.1.3. Multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por atraso, na 
apresentação dos materiais, quando solicitado, pela administração, nos termos do artigo 86 da Lei 
8.666/93; 
14.1.4. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado do Pará pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, a ser fixado pela autoridade competente, quando convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não assinar o contrato; deixar de entregar a documentação exigida no Edital; apresentar 
declaração falsa; ensejar o retardamento da execução do seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou 
fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo e fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal. Ficará igualmente impedido de licitar e será descredenciado no SICAF, sem prejuízo das 
multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito de ampla 
defesa; 
14.1.5. O valor da multa aplicada será descontado da fatura, da garantia ou, se necessário, cobrado 
judicialmente. 
 
15. DA RESCISÃO 
15.1. O não cumprimento de qualquer cláusula, ou de simples condição do contrato poderá importar na 
sua rescisão, a critério da Contratante e nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, bem como 
aplicação das punições cabíveis descritas no item 14 do presente Edital; 
15.1.1. Inclui-se nas hipóteses de rescisão do item acima, a não manutenção das condições de habilitação 
exigidas na licitação, durante o prazo de vigência do contrato; 
15.2. A rescisão poderá se dar de forma amigável, de acordo com o inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93; 
15.3. Ocorrendo a rescisão, à Contratada será devido apenas o pagamento referente aos materiais já 
entregues, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei 8.666/93; 
15.4. O contrato poderá ser rescindido, ainda, nas demais hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 
8.666/93, sem que caibam à adjudicatária quaisquer direitos a indenizações, sem prejuízo das penalidades 
legais pertinentes. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
16.2. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão do Pregão; 
16.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação no todo ou em 
parte, em face de razões de interesse público derivadas de fatos supervenientes devidamente 
comprovados, pertinentes o suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito fundamentado; 
16.3.1. A revogação ou anulação, total ou parcial, da licitação nos termos do item 16.3 só implica em 
oferecimento do contraditório e da ampla defesa aos licitantes quando já tiver sido celebrado o contrato, 
assinado por ambas as partes, ou ordenado o início da execução do objeto licitado pela Administração 
Pública.  
16.3.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato.   
16.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
16.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
16.6. 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 e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário; 
16.7. 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 da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ; 
16.8. O não atendimento as exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a 
realização da sessão pública de Pregão; 
16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da qualidade do produto a ser entregue, e caso haja 
divergência entre o Edital e as Leis, prevalecerá a Lei; 
16.10. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na execução do objeto da presente licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado, nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
16.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
16.12. Todos os horários estabelecidos no edital ou em seu anexos, para todos os efeitos, obedecerão o 
horário de Brasília-DF; 
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16.13. Fica acordado entre as partes que o foro para dirimir quaisquer e eventuais questões relativas ao 
presente Edital e seus anexos será o de Santa Izabel do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que o seja. 

 
 
 
 

Santa Izabel/PA, 23 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

Rosinaldo Ferreira De Freitas 
Pregoeiro de Prefeitura Municipal De Santa Izabel 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de agenciamento de passagens aéreas 
no âmbito do território nacional e internacional, no atendimento das demandas de todas as secretarias 
municipais e suas necessidades dos deslocamentos dos pacientes em Tratamento Fora de Domicilio-TFD 
e seus respectivos acompanhantes; das Autoridades e dos servidores, quando em serviço, estabelecidas 
neste instrumento: 

 
 

DEMANDA DAS SECRETRIAS 

 

ITEM 

TOTAL 

ESTIMAD

O DE 

SERVIÇO

S 

VALOR UNIT. 

TAXA ADM. / 

MEDIA DE 

VALOR 

 

 

TOTAL 

Quantidade estimada de 

Passagens áreas nacional e 

internacional, para atender a 

Prefeitura Municipal de Santa 

Izabel do Pará por um período de 

12 meses. 

 

 

400 

 

 

803,33 

 

 

   321.333,33 

Prestação de serviço de 

cotação, reserva, emissão, 

remarcação, endosso e 

cancelamento de passagens 

áreas nacional e internacional, 

para atender a Prefeitura 

 

 

 

400 

 

 

 

 

21,33 

 

 

 

8.533,33 
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Municipal de Santa Izabel do 

Pará por um período de 12 

meses. 

 

 

1.2. O valor total da licitação é de R$ xxxx 
 
1.3. OS ÚNICOS ITENS A SEREM DADOS LANCE PELA EMPRESA LICITANTE DEVERÁ SER O 
ITENS 2, DO GRUPO 1. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 
2.1 Considerando a grande demanda de solicitações de aquisição de passagens aéreas para os pacientes 
que se encontram em Tratamento Fora do Domicílio – TFD e a realização de reuniões, eventos, encontros 
ou cursos, em que há a necessidade de deslocamento e, por conseguinte, de aquisição de passagens 
aéreas para servidores desta Prefeitura Municipal, faz-se necessária à contratação de Empresa que opere 
no ramo de passagens aéreas e que disponha de condições para pronto atendimento. 
2.2. Em atendimento ao disposto no Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 
(Lei Nº 8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informações 
caracterizadores dos serviços de emissão e entrega de passagens aéreas e os demais serviços correlatos, 
de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará;  
2.3. As informações contidas neste Projeto Básico têm por fim o oferecimento de subsídios à realização do 
processo licitatório, à consequente contratação de empresa especializada e a adequada execução dos 
serviços contratados.  
 
3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Segundo o disposto no decreto nº 3.555/00, de 08/08/2000, alterado pelo decreto nº 3.784 de 
06/04/2001, os serviços de agenciamento de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais no âmbito do 
território nacional de acordo com o parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002, a natureza do 
objeto a ser contratado é comum, cujos padrões de qualidade estão objetivamente definidos neste Termo 
de Referência. 
 
4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 
4.1.1. A CONTRATADA fará prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, abrangendo 
todo o território nacional, executadas por empresa de turismo com atendimento e consequente emissão de 
bilhetes a qualquer hora do dia (00h00min às 24h00min), em todos os dias da semana, nos 12 (doze) 
meses do ano, bem como nas situações solicitadas pela Secretaria de Administração e Finanças- SEMAD, 
em companhias aéreas, devidamente regulamentadas nos órgãos de fiscalização competentes, 
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prestadoras de serviços credenciados para o transporte de passageiros. O agenciamento de PASSAGENS 
AÉREAS seguirá as articulações previstas para passagens aéreas, se resumindo em EMISSÃO, 
CANCELAMENTO, MARCAÇÕES e REMARCAÇÕES, e o previsto, no caso das passagens aéreas na 
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, do MPOG; 
4.1.2. É obrigação da CONTRATADA, todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço contratado, mão de obra, despesas operacionais e 
administrativas, seleção e contratação de pessoal, supervisão, fiscalização, transporte, taxas, uniformes, 
crachás, emolumentos, seguros, indenizações, férias, elementos substituto de férias, folgas, licenças, 
atestados, faltas, e todas as obrigações trabalhistas (registro em consonância com a CLT), previdenciárias 
e securitárias serão de obrigação da empresa contratada para que forneça com o máximo de competência 
a execução dos serviços requeridos; 
4.1.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços realizados, nos termos da legislação vigente, 
realizando criteriosamente a seleção e o preparo dos empregados que prestarão os serviços; 
4.1.4. Nomear encarregado responsável pela prestação dos serviços, este encarregado terá a obrigação 
de reportar-se a Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as 
falhas quando detectadas; 
4.1.5. A contratada deverá apresentar documento informando os números de telefones fixos e celulares, 
tanto da empresa, quanto dos representantes responsáveis e ainda, o e-mail para que a Administração 
possa entrar em contato, caso haja necessidade; 
4.1.6. Durante a execução do serviço, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o andamento 
do mesmo, e, caso ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato a Contratante e informar 
as devidas medidas que serão tomadas visando à solução do mesmo para a normalização da prestação 
do serviço a contento e; 

 
5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 
5.1. Por se tratar de mera estimativa de gastos, as quantidades e valores estimados para os itens do 
Grupo 1 não constituem, em hipótese alguma, compromisso futuro para a Contratante, razão pela qual não 
poderá ser exigida, nem considerada como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer acréscimos ou 
supressões, de acordo coma necessidade da Contratante, sem que isso justifique qualquer indenização ao 
Contratado. 
5.2. A licitação deverá utilizar o critério de julgamento menor preço por grupo, apurado pelo menor valor 
ofertado pela prestação dos serviços de agenciamento de emissão, remarcação e cancelamento de 
passagens aéreas. 
5.3. Serviço de emissão de passagens aéreas são trabalhos executados pela Contratada para 
disponibilizar bilhetes aéreos, solicitados pela Contratante nas condições estipuladas. 
5.4. Passagens aéreas compreendem o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, nos 
casos em que isto represente toda a contratação. 
5.5. Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de existirem 
conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 
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5.6. A emissão de “um bilhete” caracteriza “um” serviço de agenciamento de emissão de passagens 
aéreas. 
5.7. De forma similar, cada bilhete remarcado e/ou cancelado caracteriza um serviço de remarcação e/ou 
cancelamento de passagens aéreas. 
5.8. Usuário da passagem é a pessoa em nome da qual foi emitida a passagem. 
5.9. O preço das passagens aéreas a ser cobrado pela contratada deverá estar de acordo com as tabelas 
praticadas pelas companhias aéreas, inclusive em casos de tarifas promocionais, nas formas 
estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores. 

 
6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 
6.1.1. Independentemente do meio utilizado para se fazer a requisição, a Contratada deverá emitir a 
passagem no prazo máximo de 2 (duas) horas após sua solicitação pela Contratante, a fim de evitar 
acréscimos no valor da tarifa. Caso se verifique acréscimo quando da emissão da passagem no prazo 
estabelecido acima, deverá a Contratada contatar a SEMAD a fim de obter autorização para emissão da 
passagem com o valor acrescido. 
6.1.2. A contratada deverá, também, dentro do mesmo prazo de 2 (duas) horas, prestar informação sobre 
a emissão da passagem diretamente ao usuário da passagem e, simultaneamente, à Contratante. Na 
informação à Contratante deve constar a confirmação de que o usuário da passagem já foi devidamente 
informado. 
6.1.3. A passagem (com seu respectivo código de retirada no balcão) deverá ser enviada para o usuário 
da passagem e para a Contratante por e-mail, dentro do mesmo prazo de 2 (duas) horas. 
6.1.4. Em caso de impossibilidade de atendimento a qualquer requisição de bilhetes, em função de 
ocorrência de fato imprevisível, a contratada deverá informar a contratante imediatamente. 
6.1.5. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações da contratante: 
6.1.6. Informar à contratada a relação de servidores autorizados a enviar documento de requisição de 
passagens aéreas ou a acessar o sistema de agendamento eletrônico de passagens (se houver). 
6.1.7. Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente 
venham a ser solicitados. 
6.1.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
6.1.9. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 
6.1.10. Efetuar os pagamentos devidos. 
6.1.11. Receber e atestar as faturas e/ou notas fiscais correspondentes. 
6.1.12. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela 
Contratada. 
6.1.13. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
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6.1.14. Providenciar a marcação, remarcação (alterações de datas, trechos, horários de voo), emissão, 
entrega e/ou disponibilização e cancelamento de passagens aéreas, físicas ou eletrônicas, requisitadas 
pela Contratante, através dos seus setores competentes, conforme solicitação de passagem. 
6.1.15. Disponibilizar/transmitir via e-mail, (ou providenciar a entrega pessoal) as passagens ao usuário da 
passagem e à SEMAD no limite de tempo máximo de...... 2 (duas) horas após sua solicitação, podendo 
esta disponibilidade se dar, excepcionalmente, fora do horário normal de expediente e aos sábados, 
domingos e/ou feriados. 
6.1.16. Indicar contato (nome do funcionário, telefone e e-mail para contato) para atendimento fora do 
horário comercial, inclusive sábados, domingos e feriados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia. 
6.1.17. Assegurar a concessão de descontos e a utilização de tarifas promocionais para os serviços 
prestados, sempre que praticados pelas companhias aéreas, rodoviárias e fluviais repassando à 
contratante todos os descontos e vantagens oferecidas que possam resultar em vantagem econômica 
para a contratante. 
6.1.18. Apresentar, quando solicitado pela contratante, o valor vigente dos preços praticados na data da 
emissão das passagens e/ou da disponibilidade de tarifas promocionais, a fim de que fique comprovada a 
emissão do bilhete em tarifa mais vantajosa no momento da emissão. Esta comprovação será emitida pelo 
sistema de marcação e emissão de passagens das companhias aéreas. 
6.1.19. Comunicar possíveis cancelamentos de voos, trechos onde haja emissão de passagem a ser paga 
pelo contratante, ficando obrigada a providenciar outro voo, trecho em datas e horários compatíveis dos 
bilhetes anteriormente escolhido ou a critério da contratante. 
6.1.20. Receber os informativos sobre não utilização de trechos de passagens emitidas, providenciando o 
devido ressarcimento ao contratante. 
6.1.21. Apresentar documento fiscal para pagamento em duas vias das correspondentes solicitações de 
passagens aéreas acompanhados das seguintes informações: número da requisição de passagem (se 
houver); número da passagem; trecho aéreo; empresa de transporte; nome do passageiro; valor bruto da 
passagem; valor das retenções; valor da taxa de embarque; valor líquido da fatura; valor da taxa de 
serviço. 
6.1.22. Emitir relatórios mensais, em planilha eletrônica, constando as seguintes informações: número da 
requisição/solicitação (se houver); nome do passageiro; identificação da passagem (número, empresa 
aérea, horário e trecho); valor da requisição; valor da passagem; valor da taxa de embarque; cópia da 
passagem; valor bruto da fatura; valor líquido da fatura; valor da dedução dos tributos; valor da taxa de 
Serviço; número do empenho; valor da multa aplicada pela companhia aérea em razão do cancelamento 
das passagens não utilizadas, quando for o caso. 
6.1.23. Fazer gestão para a solução de problemas que venham a surgir, relacionados com as passagens e 
embarques, em aeroportos. 
6.1.24. Receber, até o último dia de vigência do contrato, as requisições de passagens, obrigando-se a 
forneceras passagens aéreas oriundas daquelas requisições mesmo após o término do período contratual. 
6.1.25. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo 
com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do instrumento convocatório e seus 
anexos. 
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6.1.26. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, 
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços, salvo quando 
o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido por parte da contratante. 
6.1.27. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura venham 
a ocorrer, serem sanadas no prazo que não prejudique o embarque ou desembarque do servidor. 
6.1.28. Responsabilizar-se por todos os tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os serviços prestados. 
6.1.29. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com prévia e expressa 
autorização do contratante. 
6.1.30. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da contratante, inerentes ao objeto da 
contratação. 
6.1.31. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.32. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
6.1.33. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
7.1. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAD emitirá um documento de requisição de 
passagem, com numeração própria, destinado à contratada e enviado a ela por e-mail ou por fac-símile. 
Nesta requisição constará o trecho aéreo, a data e a hora do voo, o valor comercial dos bilhetes 
solicitados, nome do usuário, número e nota de crédito e o número da requisição da SEMAD. 
7.2. Caso a contratada trabalhe com sistema eletrônico de agendamento de passagens, a SEMAD poderá 
requisitar passagens por meio dele, desde que atenda as necessidades da mesma. 
7.3. Independentemente do meio utilizado para se fazer a requisição, a contratada deverá emitir a 
passagem no prazo máximo de 2 (duas) horas após sua solicitação pela contratante, a fim de evitar 
acréscimos no valor da tarifa. Caso se verifique acréscimo quando da emissão da passagem no prazo 
estabelecido acima, deverá a contratada contatar a SEMAD a fim de obter autorização para emissão da 
passagem com o valor acrescido. 
7.4. A contratada deverá, também, dentro do mesmo prazo de 2 (duas) horas, prestar informação sobre a 
emissão da passagem diretamente ao usuário da passagem e, simultaneamente, à contratante. Na 
informação à contratante deve constar a confirmação de que o usuário da passagem já foi devidamente 
informado. 
7.5. A passagem (com seu respectivo código de retirada no balcão) deverá ser enviada para o usuário da 
passagem e para a contratante por e-mail, dentro do mesmo prazo de 02 (duas) horas. 
7.6. Em caso de impossibilidade de atendimento a qualquer requisição de bilhete aéreo em função de 
ocorrência de fato imprevisível, a contratada deverá informar a contratante imediatamente. 
7.7. A nota fiscal e a fatura, para fins de pagamento, deverão ser remetidas SEMAD. 
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7.8. A nota fiscal e a fatura que contiver erro serão devolvidas à contratada para retificação. 
7.9. Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal, incluindo a seguridade fiscal da 
contratada. 
7.10. Por ocasião do faturamento, a contratada consolidará os valores das requisições em um 
demonstrativo que terá discriminado: número da requisição de passagem (se houver); número da 
passagem; trecho aéreo, a data e a hora do voo, empresa de transporte; nome do passageiro; valor bruto 
da passagem; valor das retenções; valor da taxa de embarque; valor líquido da fatura; valor da taxa de 
serviço. 
7.11. O reembolso / reversão de passagem não utilizada se dará mediante glosa dos valores respectivos 
em fatura a ser apresentada pela contratada, mediante recolhimento do valor respectivo. 
7.12. Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias aéreas em razão do 
cancelamento das passagens não utilizadas deverão ser consideradas e discriminadas na fatura. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis; 
8.3. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
8.4. Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 
no edital e seus anexos; 
8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela 
contratada. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Executar os serviços conforme especificações deste termo de referência e de sua proposta, na 
qualidade e quantidades especificadas neste termo de referência e em sua proposta; 
 9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados; 
 9.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela administração; 
9.4.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 
autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 
9.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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9.6.  Apresentar à contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que prestarão o 
serviço ao órgão; 
9.7.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
contratante; 
9.8.  Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão 
de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 
9.9.  Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas 
à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 
9.10.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da administração; 
9.11.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar à contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
9.12.  Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
9.13.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
9.14.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.15.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
9.16.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.17.  Informar o nome do responsável para representá-la perante a CONTRATANTE, o qual deverá 
informar o andamento do serviço. Qualquer alteração do responsável pela execução dos serviços, objeto 
deste termo, deverá ser comunicada por escrito e autorizada previamente pelo responsável pela 
fiscalização do serviço.     9.18.  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos com 
observância às recomendações normas e legislações; 
9.19.  Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE; 
9.20.  Executar o objeto do presente serviço de forma meticulosa, sem interrupções, garantindo o perfeito 
desempenho do serviço e manter, durante todo o período da execução do serviço, compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
9.21.  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros 
resultantes direta ou indiretamente da execução deste serviço. A inadimplência da CONTRATADA com 
referência a estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seus pagamentos, 
nem tampouco acarretará acréscimo do valor estipulado; 
9.22.  Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da contratação; 
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10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
11.1. 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 da Administração à continuidade do contrato. 
 
12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 
perfeito cumprimento do ajuste, e serão exercidos por um representante da contratante devidamente 
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 
12.2. O representante da contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 
12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste termo de referência. 
12.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso. 
12.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os 
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.6. O representante da contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 
2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no edital de licitação e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 
nº 8.666, de1993. 
12.8. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização 
dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for 
pertinente à contratação. 
12.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na prestação do serviço de fornecimento de bilhete 
de passagens, de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
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não implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
contratada que; 
13.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
13.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.4. Fraudar na execução do contrato; 
13.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.6. Cometer fraude fiscal; 
13.7. Não mantiver a proposta. 
13.8. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
13.9. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a contratante; 
13.10. Multa moratória de 0,33 % por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o 
limite de 30 dias; 
13.11. Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
13.12. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
13.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
13.14. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até cinco anos; 
13.15. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
13.16. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 
13.16. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
13.16.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.16.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
13.17. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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13.18. 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 Contratante, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
13.19. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
14. REVISÃO E CANCELAMENTO 
14.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Licitação. 
14.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
14.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
14.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
14.5 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
14.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
14.6.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
14.6.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
14.6.3 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
licitação, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
14.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
14.7.1 Descumprir as condições desta licitação; 
14.7.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
14.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 
14.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

14.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
14.8.1 Por razão de interesse público; ou  
14.8.2 A pedido do fornecedor.  
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Santa Izabel do Pará, 22 de Novembro de 2017. 

 
 
 
 

CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
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ANEXO II 
CONTRATO Nº .................../2018 

 
             CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO 
PARÁ 

E A EMPRESA ......................... 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Bairro Centro, 
Santa Izabel do Pará (PA), CEP: 68.790-000, CNPJ nº 05.171.699/0001-76, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr Prefeito Evandro Barros Watanabe , RG: ...................., 
CPF: ............................ e de outro lado, a Empresa ............................, CNPJ nº ................... com sede na 
.................. CEP: ......................, Fone: ....................., doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. ......................., RG: 
............................, CPF: ........................., firmam o presente Contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 
XX/2018– CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, nos termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.555, de 8 de 
agosto de 2000, Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 
e suas alterações, bem como demais legislações pertinentes e pelo Processo nº 000/2018. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Contratação de empresa especializada para prestar serviços de agenciamento de passagens aéreas 
no âmbito do território nacional e internacional, no atendimento das demandas de todas as secretarias 
municipais e suas necessidades dos deslocamentos dos pacientes em Tratamento Fora de Domicilio-TFD 
e seus respectivos acompanhantes; das Autoridades e dos servidores do Municipio de santa Izabel do 
pará. 
. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
2.1. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato administrativo 
congênere, um servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel cumprimento do pactuado neste 
contrato.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA. 
3.1. O valor global estimado do presente Contrato é de R$ 329.866,67 (trezentos e vinte nove mil e 
oitocentos e sessenta e seis e sessenta e sete centavos); 
3.2 As despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta dos recursos específicos no 
orçamento, conforme abaixo: 
Processo n°2017/1803; Projeto Atividade: 0412200022.002, 0412800022.004, 0412200022.007, 
0412800022.008, 0412200022.042, 0412200022.028, 2012200022.047, 0412200022.013, 
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1212200022.079, 1212200122.087, 1212200122.098, 1212800122.105, 1812200022.019, 
0812200022.054, 0824400182.058, 0824400182.059, 0824400182.061, 0824400192.064, 
0812200022.055, 0812200022.056, 0812200022.057, 1012200022.125, 1030200142.121, 
1030200142.122, 1030200172.132, 1030400152.127; Natureza da Despesa: 339033. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento do valor contratado será efetuado após a efetiva entrega dos materiais, mediante 
crédito bancário, em até vinte (20) dias, em conformidade com a alínea “a” do inciso XIV do artigo 40 da 
Lei 8.666/93, contados da data da apresentação das notas fiscais ou faturas satisfatoriamente 
acompanhadas dos documentos exigidos no Edital, em duas vias, que serão examinadas e aceitas, ou 
recusadas, pelo Contratante; 
4.2. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de vinte (20) dias será iniciado a 
partir da data da reapresentação do documento corrigido; 
4.3. Deve constar da nota fiscal o nome do banco, o número da agência, a praça e o número da conta, 
para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento; 
4.4. A Contratante pode sustar o pagamento à Contratada caso comprove: 
4.4.1. Inadimplência no cumprimento de qualquer cláusula ou condição contratual; 
4.4.2. Execução insatisfatória da entrega dos materiais contratados; 
4.4.3. Não cumprimento, pela Contratada, de obrigações para com terceiros que possam prejudicar a 
entrega dos materiais à Contratante; e 
4.4.4. Situação irregular da Contratada junto ao SICAF. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO. 
5.1. O valor do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora não será reajustado, salvo as hipóteses 
de comprovada onerosidade a CONTRADADA. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
6.1. O presente Contrato terá vigência até XX de XXXXX de XXXXX, contados a partir da data da sua 
publicação; 
6.2. A Contratada dará início à execução do contrato, conforme solicitação e em conformidade com o 
Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 
7.1. São direitos do Contratante: 
7.1.1. Receber pela execução do serviço do presente Contrato nos termos e condições pactuados; 
7.1.2. Fiscalizar a execução do serviço pela Contratada; 
7.1.3. Alterar unilateralmente o Contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso I, alíneas a e b, da Lei nº 
8.666/93, ou rescindi-lo administrativamente em caso de inexecução total ou parcial das cláusulas 
pactuadas, de acordo com o art. 79 do referido diploma legal; 
7.2. São direitos da Contratada: 
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7.2.1. Receber a remuneração da execução do serviço pelo preço e condições constantes das Cláusulas 
Terceira, Quarta e Quinta; 
7.2.2. Propor ao Contratante a melhor forma da execução do serviço objeto do presente Contrato. 
7.3. São deveres do Contratante: 
7.3.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução ora contratados; 
7.3.2. Cumprir os prazos de pagamento estipulados neste instrumento e na legislação; 
7.3.3. Fiscalizar a execução objeto deste Contrato, anotar as falhas ocorridas durante a execução e tomar 
as medidas cabíveis; 
7.3.4. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços 
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 
7.3.5. Promover a aceitação provisória, por seus representantes, mediante termo circunstanciado que 
discrimine os serviços executados, assinado pelas partes no momento da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do material com a especificação; e  
7.3.6. Promover a aceitação definitiva, em até 90 (noventa) dias da aceitação provisória, após a verificação 
da qualidade e quantidade do material e serviço, obrigando-se, o contratado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
7.4. São deveres da Contratada: 
7.4.1. Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as cláusulas e condições nele contidas e 
com o Anexo I do Edital, que integra este instrumento; 
7.4.2 A CONTRATADA entregará os materiais de acordo com as necessidades e solicitações desta 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, no período determinado, nas quantidades e 
condições exigidas; 
7.4.3 Atender prontamente às instruções e orientações da CONTRATANTE, no tocante à execução e 
submeter-se à ação da FISCALIZAÇÃO, constituída pela CONTRATANTE através de Ato Administrativo; 
7.4.4 Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos materiais causados, diretos ou 
indiretamente, por seus empregados, seja em relação às instalações e bens da CONTRATANTE, 
instalações e bens sob responsabilidade da CONTRATANTE, ou ainda de terceiros quando do exercício 
das tarefas previstas no Termo de Referência; 
7.4.5 Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todos os atos e omissões que seus empregados direta 
ou indiretamente venham a cometer, quando da execução, indenizando a parte prejudicada, quando for o 
caso; 
7.4.6 Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todos os atos e omissões que seus empregados, direta 
ou indiretamente, venham a cometer na área sob a jurisdição da CONTRATANTE, indenizando 
prontamente à parte prejudicada, quando for o caso; 
7.4.7 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, por 
culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o 
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação da 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

Página 32 de 38 

 

responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de 
descontar o referido valor da fatura do mês, sem prejuízos das sanções contratuais previstas; 
7.4.8 Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização. O não atendimento das solicitações feitas 
será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da fiscalização 
não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada entrega dos 
materiais contratados; 
7.4.9 Pagar todos os tributos incidentes sobre sua atividade empresarial e sobre o objeto deste contrato, 
bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam ou venham a incidir sobre os seus empregados 
e/ou prepostos, apresentando os respectivos comprovantes à CONTRATANTE sempre que solicitado; 
7.4.10 Relatar imediatamente à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, efetuando a devida 
ocorrência e acrescentando todos os dados e circunstâncias considerados necessários aos 
esclarecimentos; 
7.4.11 Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais até as dependências da CONTRATANTE e vice-
versa, por meios próprios, em casos de paralisação dos transportes coletivos, independente de itinerário, 
percurso ou distância; 
7.4.12 Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de 
que tenha tomado ciência em razão da execução neste Contrato, sem consentimento, por escrito, da 
CONTRATANTE; 
7.4.13 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
7.4.14 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a entrega dos materiais a 
CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou analisar; 
7.4.15 Manter durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua 
habilitação no processo licitatório. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO. 
8.1 O não cumprimento de qualquer cláusula, ou de simples condição do contrato poderá importar na sua 
rescisão, a critério da Contratante e nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93; 
8.1.1. Inclui-se nas hipóteses de rescisão do item acima, a não manutenção das condições de habilitação 
exigidas na licitação, durante o prazo de vigência do contrato. 
8.2. A rescisão poderá se dar de forma amigável, de acordo com o inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93; 
8.3. Ocorrendo a rescisão, à Contratada será devido apenas o pagamento referente aos serviços já 
executados, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei 8.666/93; 
8.4. O contrato poderá ser rescindido, ainda, nas demais hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 
8.666/93, sem que caibam à adjudicatária quaisquer direitos a indenizações, sem prejuízo das penalidades 
legais pertinentes. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES. 
9.1. O não cumprimento de qualquer condição contratual sujeita a Contratada à multa, juntamente com as 
seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou penal, se for o caso, que lhe couber: 
9.1.1. Advertência escrita, nas faltas consideradas de natureza leve por ocasião da execução do objeto do 
presente contrato; 
9.1.2. Multa correspondente a dez por cento (10%) do valor do contrato, nas faltas consideradas pela 
Contratante como de natureza grave e que redundem na execução altamente insatisfatória do objeto do 
presente contrato; 
9.1.3. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado do Pará pelo prazo de até 
cinco anos (5), a ser fixado pela autoridade competente, quando convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não assinar o contrato; deixar de entregar a documentação exigida no edital; apresentar 
declaração falsa; ensejar o retardamento da execução do seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou 
fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo e fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal. Ficará igualmente impedido de licitar e será descredenciado no SICAF, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito de ampla 
defesa; 
9.1.4. O valor da multa aplicada será descontado da fatura, da garantia ou, se necessário, cobrado 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 
10.1. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na 
execução do objeto da presente licitação, até o limite de 25% do valor inicial atualizado, nos termos do § 
1° do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
10.2. Todas as alterações contratuais serão realizadas mediante celebração de Termos Aditivos e 
apostilas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
11.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do 
Estado, no prazo previsto em lei. 
11.2. Vinculam-se ao presente contrato, integrando-o, o termo de referência e o edital do Pregão 
Eletrônico nº XXX/201X– CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ e a proposta do 
licitante vencedor. 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa nos 
termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO. 
12.1. As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para solução das 
demandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as partes 
resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes das partes, na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de idêntico teor. 
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Santa Izabel/PA, ........ de ............................ de 2018. 
 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA 

CONTRATANTE 

 

SECRETARIA XXXX 

CONTRATANTE 

 

EMPRESA 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 
Nome: XXXXXXXXX Nome: XXXXXXXXX 
CPF: XXXXXXXXXX CPF: XXXXXXXXXX 
 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

Página 35 de 38 

 

 
ANEXO III 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente 
constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante denominado [Licitante]), para 
fins do disposto no item 8.3.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2018, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pela Licitante], e que o conteúdo da proposta 
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº ___/2018, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº ___/2018, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº ___/2018 quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº ___/2018 antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO 
PARÁ antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

___________, em __ de ________________ de 2018 
 

______________________________________________________________________ 
([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM 

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]) 
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Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 
Pregão Eletrônico ____/2017 

 
(Nome)...................................................., inscrito sob o CNPJ/MF nº...................................................., 
sediada na (endereço completo) ................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 
da obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores. 
 
(Localidade),...... de ............................... de 2018. 
 
............................................................ 
(Representante legal/CPF) 

Modelo de Declaração de Empregabilidade de Menor 
Pregão Eletrônico ___/2017 

 
(nome da empresa)......................., CNPJ n.º ................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a) .........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ................. e do CPF nº......................, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº. 8.666/93, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 
 
(Localidade),...... de ............................... de 2018. 
........................................................ 
(Representante legal/CPF) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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Modelo de Declaração de conhecimento e concordância com o Edital 
 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 
que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão eletrônico 
nº ___/2018 da UASG 455288 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
. 
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX – NOME DA EMPRESA. 
 
Localidade), ...... de ............................... de 2018. 
.................................................... 
(Representante legal/CPF) 

Modelo de Declaração de ME/EPP/Cooperativa 
Pregão Eletrônico ____/2018 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147, de 07 de agosto de 2014, em seus 
artigos 47 e 48, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos preâmbulos da referida Lei Complementar. 
 
CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX – NOME DA EMPRESA. 
 
Localidade), ...... de ............................... de 2018. 
 
............................................................. 
(Representante legal/CPF) 
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Declaração de Empregabilidade de Deficientes 
 

REF: PREGÃO __/2018- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
 
 
A empresa ____________, inscrita no CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. _____________, portador da carteira de identidade nº__________ e inscrito 
no CPF nº _____________, DECLARA para os devidos fins que possui em seu quadro de empregados 
um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o disposto no art. 
28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 
______________________ 
(Representante legal/CPF) 

Declaração de Não Empregabilidade de Deficientes 
 

REF: PREGÃO ___/2018- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
 
A empresa ____________, inscrita no CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. _____________, portador da carteira de identidade nº__________ e inscrito 
no CPF nº _____________, DECLARA para os devidos fins que não possui em seu quadro de 
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o 
disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 
11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal. 
______________________ 
(Representante legal/CPF) 

Declaração de cumprimento das normas trabalhistas, de proteção ao meio ambiente e aos 
direitos da mulher. 

REF: PREGÃO ____/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
 
A empresa ____________, inscrita no CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. _____________, portador da carteira de identidade nº__________ e inscrito 
no CPF nº _____________, DECLARA para fins de disposto no artigo 28, §4º da Constituição do 
Estado do Pará, que cumpre as normas trabalhistas, bem como, as do meio ambiente e de proteção 
aos direitos da mulher. 
______________________ 
(Representante legal/CPF) 
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