MUNICÍPIO DE RIO LARGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL – CEP 57.100.000
Fone: (82) 3261-5430- CNPJ: 12.200.168/0001-20

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2017
Processo Administrativo n° 0406-035/2017

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
LARGO/AL, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designado pela Portaria nº 124/2017, sediado a Av.
Presidente Fernando Afonso Collor de Melo ,s/n, Bairro, Prefeito Antônio Lins de Souza Rio Largo-AL,
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão:01/09/2017.
Horário: 11:00h – Horário de Brasília
Local: www.licitacoes-e.com.br
ID: 676164

1. DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a formalização de ata de registro de preços para futura e eventual
aquisição de passagens aéreas e operacionalização de reservas, emissão, marcação e remarcação de bilhetes,
inclusas todas as taxas inerentes a esses serviços, em qualquer companhia aérea, acompanhados das bagagens,
nos termos das normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, de acordo com as condições e
especificações constantes no Anexo I deste Edital.

O quantitativo estimado de passagens para as secretarias é de 560 passagens (ida e volta), valor
estimado para as aquisições R$ 500.000,00(Quinhentos mil reais), distribuídos conforme anexo I. II.
As passagens aéreas emitidas terão como ponto de origem ou destino final o Município de Maceió/AL.
1.2
A)

DO ÓRGÃO GERENCIADOR
O órgão gerenciador será – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO.

1.3 São participantes as seguintes SECRETARIAS:
A) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
B) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
C)

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

D) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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F) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
G) SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
H) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.2 As despesas decorrentes da aquisições POR PARTE DAS SECRETARIAS serão cobertas pelas Leis
Orçamentárias do Município de Rio Largo/AL, para o exercício de 2017.
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. A ata de registro de preços, durante sua qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
3.1. Caberá ao fornecedor registrado na Ata de Registro de preços, observado as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde de que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por Secretarias ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes
3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade quíntuplos do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.4. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação a suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada
em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4. DO CREDENCIAMENTO
a) O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
b) O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
c) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
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5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

a) Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:
i.

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

ii.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

iii.

Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

iv.

Que estejam reunidas em consórcio.

b) Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no
artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
c) Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio do sistema
eletrônico, as seguintes declarações:
i.

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

ii.

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

iii.

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

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

6. DO ENVIO DA PROPOSTA
a) O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
b) Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília
– DF.
c) O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
d) Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
e) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
f) O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
i.

Valor unitário e total do objeto;

ii.

Marca;

iii.

Fabricante;
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iv. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
g) Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
h) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
i) O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
a) A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário
e local indicados neste Edital.
b) O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
i.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
c) O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.
d) O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
e) Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

i.

O lance deverá ser ofertado pelo maior percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor do sobre a cotação
diária das empresas aéreas, inclusive sobre as tarifas promocionais e reduzidas disponíveis no momento da
compra, inclusas todas as taxas inerentes a esses serviços, em qualquer companhia aérea, acompanhados das
bagagens, nos termos das normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC..
f) Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
g) O licitante somente poderá oferecer lance superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
h) Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor percentual, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
i) Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
j) No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
k) Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
l) A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
m) Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência
de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
n) Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº
8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:
i.

Produzidos no País;
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ii.

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

iii.

Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
o) Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
a) Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto ao maior desconto ofertado, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
b) Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo percentual ofertado seja incompatível com o estimado pela
Administração ou manifestamente inexequível.
c) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.
d) O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, estabelecendo no “chat” prazo
razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
i.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do serviço ofertado, além de outras informações pertinentes, a exemplo de propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
e) Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
f) Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
g) O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.

i.
ii.

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

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

SICAF;
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ii.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

iii.

Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral
do
Estado
de
Alagoas
(www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceisal/superintendencia/correicao/ceis-al);

iv. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
v. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
b)
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
c)
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
i. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de
se encontrar vencida no referido sistema o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas,
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado
o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
d)
Os licitantes deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal
e trabalhista e à Qualificação Econômico-financeira.
e)

Habilitação jurídica:

i. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
ii. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
iii. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
iv. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
v. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
g) Regularidade fiscal e trabalhista:
i.
ii.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da
União, por elas administrados);

iii.

Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

iv.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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v. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do
trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
vi. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
vii.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
h) O licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
i) Qualificação Econômico-financeira:
i.
ii.

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial
e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

iii.

Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------;
Passivo Circulante
j) As empresas, cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

i.

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis
com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado.
ii. Apresentar comprovante de registro na entidade profissional competente (EMBRATUR);
iii.

Apresentar declaração que comercializa passagens, no mínimo, das companhias aéreas TAM , GOL,
AVIANCA e AZUL.
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k)
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
pelos licitantes, via e-mail (cplderiolargo@gmail.com), no prazo de 01 (uma)hora, após solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o
original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco) dias. Após encerrado o
prazo para o encaminhamento via e-mail.
i.

Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
l) Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

i.

A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, sendo concedido o mesmo prazo para regularização.
m) Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
n) Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
o) Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
a) A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 30 (trinta) minutos, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
i.

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

ii.

Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
b) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

i.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.

11. DOS RECURSOS
a) Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
b) Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
i.

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

ii.

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

iii.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias úteis para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a
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contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
c) O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
d) Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
a) O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
b) Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

a) Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

b) Alternativamente à convocação para comparecer perante ao órgão ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 15 dias, a contar da data de seu recebimento.
a. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, uma única vez, por igual período, quando
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
b. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos

os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
3.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

A)

Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar mou retirar, o instrumento equivalente (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização) contratação terá prazo de vigência até 31 de dezembro do
corrente ano, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
B)
O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

C) Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu
recebimento.
D) Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, uma única vez, por igual período,
quando por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração
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E) Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará
consulta “online”, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
F) A Administração consultara os sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a
encaminhar documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.
G)
Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 (cinco)
dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
c.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital e das demais cominações legais.

c) DO PREÇO
a. Os preços ( os decontos) são fixos e irreajustáveis.
b. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às

disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 29.342, de 2013.
d) DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
a. Os critérios de recebimento e aceitação do serviço e de fiscalização estão previstos no Termo de Contrato ou
Termo de Referência.

e)

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

f) DO PAGAMENTO
a. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período
de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
b. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
c. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.
d. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
e. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
f. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser
consultados os sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido
que comprove o atendimento das exigências de habilitação.
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g. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
h. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
i. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
j. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
k. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o
contrato em execução com a contratada inadimplente.
l. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
i.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

g) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a. O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações administrativas previstas na Lei nº 10.520,
de 2002, e na Lei nº 12.846, de 2013, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções
nelas previstas,.
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000.
c. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
d. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Contrato ou Termo
de Referência.

h) DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
a. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
b. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail (cplderiolargo@gmail.com) ou por
petição dirigida ou protocolada na Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Melo ,s/n, Bairro, Prefeito
Antônio Lins de Souza Rio Largo-AL
c. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro (24) horas.
d. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
e. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, no endereço indicado no Edital.
f. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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g. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

i) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
b. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
c. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
d. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e
a segurança da contratação.
e. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
f.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
g. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
h. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerão as deste Edital.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico (www.licitacoes-e.com.br e
http://www.riolargo.al.gov.br/), e também poderá ser lido ou obtido na Av. Presidente Fernando Afonso
Collor de Melo ,s/n, Bairro, Prefeito Antônio Lins de Souza Rio Largo-AL. nos dias úteis, no horário das
(08) horas às (14) horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.
i.

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

i.

ANEXO I - Termo de Referência

ii.

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

iii.

ANEXO III- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

iv.

ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato

v.

ANEXO V – Modelo das declarações.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pregoeira
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS.
1. INTRODUÇÃO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os itens, especificações técnicas,
quantitativos e demais condições gerais de atendimento, a fim de permitir o registro de preços para
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS para o munícipio de Rio Largo/AL, que atenderão as
necessidades das Secretarias e órgãos integrantes desta Administração Pública Municipal, pela
modalidade de licitação PREGÃO em sua forma presencial, de acordo com as normas: Lei nº 8.666
de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/2006, Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais normas aplicáveis à matéria.
2. FINALIDADE:
2.1. Dar subsídios para permitir a formalização de Ata de Registro de Preços aquisição de passagens
aéreas para o município de Rio Largo/AL, que viabilizará a contratação de pessoa jurídica para
fornecimento dos bens pleiteados, através de Pregão, para atender as necessidades da municipalidade.
4. DA JUSTIFICATIVA:
4.1. A contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas, deve-se à
necessidade deste munícipio para a necessidade de representação institucional em diversos órgão e
entidades no Pais, essenciais ao desenvolvimento das ações governamentais e do atendimento à
população, em conformidade com o minucioso planejamento realizado por cada Secretaria. 4.1. A
contratação para fornecimento dos materiais que compõem o objeto deste Termo de Referência tem
amparo legal, integralmente, nas seguintes normas: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/2006, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e
demais normas aplicáveis à matéria na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, na
Lei nº 8666/93 e suas alterações.
3. DO OBJETO:
3.1. Este Termo de Referência tem definir os conjuntos de elementos que norteiam a formalização
de ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de passagens aéreas e
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operacionalização de reservas, emissão, marcação e remarcação de bilhetes, inclusas todas as taxas
inerentes a esses serviços, em qualquer companhia aérea, acompanhados das bagagens, nos termos das
normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, de acordo com as condições e especificações
consoante especificações e quantitativos abaixo.
QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES PARA AS PROPOSTAS

ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANTIT.

1

Passagens aéreas e operacionalização de
reservas, emissão, marcação e remarcação de
bilhetes, inclusas todas as taxas inerentes a esses
serviços, em qualquer companhia aérea,
acompanhados das bagagens, nos termos das
normas da Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC

560

PERCENTUAL DE
MÍNIMO DO DESCONTO
SOBRE A COTAÇÃO
DIÁRIA

5. ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO SERVIÇO
5.1. Passagens aéreas
5.1.1 O quantitativo estimado de passagens para as secretarias é de 560 passagens (ida e volta), valor
estimado para as aquisições R$ 500.000,00(Quinhentos mil reais), distribuídos conforme anexo I. II.
As passagens aéreas emitidas terão como ponto de origem ou destino final o Município de Maceió/AL.
5.1.2 . A Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta (independente se optado pela
mesma companhia aérea ou não) ou somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a
contratação.
5.1.3 Trecho, a que se refere o item anterior, compreende todo o percurso entre a origem e destino,
independentemente de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. v. As
passagens deverão ser emitidas sempre no menor valor, deve-se entender que a contratada devera
assegurar o menor preço em vigor praticado por qualquer das companhias aéreas do setor, sempre que
se verificar essa condição, mesmo em caráter promocional, repassando ao Município todos os
descontos e vantagens oferecidos que possam resultar em vantagem econômica para o Município.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Do critério de julgamento:
6.1.1. O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço apurado pelo maior
percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor do sobre a cotação diária das empresas aéreas,
inclusive sobre as tarifas promocionais e reduzidas disponíveis no momento da compra, inclusas
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todas as taxas inerentes a esses serviços, em qualquer companhia aérea, acompanhados das bagagens,
nos termos das normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

6.2. Serão desclassificadas as propostas que:
6.2.1. Não atenderem às disposições contidas neste edital;
6.3. Serão proclamadas pelo Pregoeiro, as três proponentes que apresentarem as propostas com o
Menor Preço (MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO).
6.3.1. Do critério de desempate:
6.3.1.1. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor, será realizado sorteio na sessão
pública para definir a ordem de apresentação o dos lances. Não sendo as empresas micro e pequenas
empresas.
6.3.1.2. Em caso de empate entre os lances verbais apresentados, prevalecerá o lance do participante
que o realizou primeiro.
6.3.1.3. Se os licitantes não estiverem presentes no horário e local da sessão pública e houver o empate
das propostas (escritas) encaminhadas, o pregoeiro realizará o sorteio em sessão pública para declarar
o vencedor.
6.4. Às proclamadas, conforme subitem 6.3, será concedida oportunidade para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de descontos superiores e crescentes, respeitando sempre o critério de
maior desconto, até a proclamação do vencedor;
6.4.1. Não serão permitidos lances abaixo do percentual de 0,1%.
6.5. Dos lances ofertados não caberá retratação;
6.6. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
6.7. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as ofertas definidas no objeto
deste Edital e seus Anexos, exclusivamente pelo critério da MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO.
6.8. Caso haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte e sua(s) proposta(s)
apresentada(s) sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta detentora do melhor
lance ou valor negociado, será assegurada a preferência de contratação, respeitado o seguinte:
6.8.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de taxa inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto deste Pregão;
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6.8.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
6.8.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta Condição, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
6.8.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob
pena de preclusão;
6.8.5. Na hipótese da não contratação n os termos previstos nesta Condição, o objeto será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
6.8.6. O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.9. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço,
o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação;
6.9.1. Caso o Pregoeiro entenda que a taxa é inexequível, fica estabelecido o prazo de até 02 (dois)
dias úteis, para que a licitante demonstre a viabilidade da mesma. Se for confirmada inexequibilidade,
o Pregoeiro convocará a próxima licitante melhor classificada, obedecida à ordem de classificação das
ofertas até a apuração de uma que atenda as condições estabelecidas neste Edital.
6.9.2 Para demonstração da viabilidade da taxa ofertada, serão admitidos:
a) Planilha de custos elaborada pela própria licitante sujeita a exame pelo Município; e/ou
b) Contratação em andamento com taxas semelhantes.
6.9.3. A licitante que ofertar taxa considerada inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre
posteriormente a sua viabilidade, se sujeita ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da proposta originária, sem prejuízo de outras sanções como aquela tipificada no artigo 93 da
Lei Federal n.º 8.666/1993, além das demais cominações legais, observados os princípios da ampla
defesa e do contraditório.
6.10. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo
a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos;
6.11. O Pregoeiro negociará diretamente com a licitante vencedora, para obtenção de melhor taxa;
6.12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
6.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e as licitantes presentes.
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6.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e
seus Anexos, a Proposta será desclassificada;
6.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta;
7. Da Qualificação Técnica
7.1. Deverá a participante apresentar declaração que comercializa passagens, no mínimo, das
companhias aéreas TAM , GOL, AVIANCA e AZUL.
7.2. Deverá a participante apresentar comprovante de registro na entidade profissional competente
(EMBRATUR);
8. DO FATURAMENTO
8.1. Cada passagem aérea deverá ser faturada em nota fiscal separada com as descrições citadas no
itens
8.2.1. A nota fiscal deverá conter, também, a taxa de desconto (percentual do contrato) e o valor
financeiro do desconto;
8.2. O CONTRATADO deverá apresentar as faturas para pagamento no 1º dia útil de cada quinzena
do mês civil, a emissão das faturas deverá ser individual por passagem;
8.2.1. O CONTRATADO deverá apresentar junto com as faturas das passagens aéreas relatório,
discriminando: a) Nome do passageiro; b) Companhia aérea; c) Valor da tarifa; d) Taxas
aeroportuárias; e) Desconto contratual; f) Indicação de tarifa -acordo. g) Cotação de preços de no
mínimo 3(três) empresas;
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. A Administração Municipal obrigar-se-á a:
a) efetuar o pagamento à Fornecedora, de acordo com o prazo estabelecido neste termo;
b) comunicar formal e imediatamente à Adjudicatária qualquer anormalidade no fornecimento dos
bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas neste Termo de
Referência;
c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais
oriundas das obrigações contraídas;
d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na futura Ata de Registro de Preços;
e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Município, por meio de
estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;
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g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Adjudicatária;
h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.
9.2. A Adjudicatária obrigar-se-á a:
a. Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais, periodicidade de voos e
de viagens e de variação de tarifas, inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro
e informando sobre eventuais vantagens que o Município possa obter, sem que isso implique em
acréscimo nos preços contratados;
b. Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo
praticadas pelas empresas aéreas;
c. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva de voo,
imediatamente após o recebimento da requisição em nome do beneficiário indicado na solicitação,
bem como proceder à emissão do respectivo bilhete de passagem logo após o recebimento da referida
requisição;
d. Reservar, emitir, remarcar, desdobrar, confirmar e reconfirmar as passagens aéreas para rotas
nacionais, inclusive o retorno, indo imediatamente ao aeroporto quando o sistema da empresa de
transporte estiver fora do ar e o prazo para a entrega do bilhete for exíguo; ou em no máximo
48(quarenta e oito) horas;
e. Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários
requisitados, bem como adotar outras medidas necessárias à confirmação das reservas solicitadas;
f. Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte aéreo,
informando ao MUNICÍPIO, o número do bilhete, código de transmissão, companhia aérea, valor dos
trechos e taxas de embarque;
g. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pelo Município;
h. Encaminhar os bilhetes de passagens aéreas ao e-mail do servidor responsável pelo serviço no
âmbito do Município ou a outro designado.
i. Providenciar a realização de check-in quando solicitado pelo Município;
j. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos não
utilizadas, independentemente de justificativa por parte do Município. No cancelamento de passagens
o crédito gerado deve ser emitido em nome do Município, através de nota de crédito para utilização
em compras futuras ou em abatimento nas notas fiscais, conforme prevê o artigo 5° da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 7 de 24 de agosto de 2012;
k. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou de
desdobramento de percurso, mediante solicitação da seção competente indicada pelo Município (via
e-mail). Sendo que, nos casos em que houver aumento de custo, com requisição de valor complementar
e, se houver diminuição de custo, com emissão de ordem de crédito a favor do Município, a ser
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utilizado como abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar
da solicitação via e -mail ou devolução do crédito em valor da moeda nacional corrente;
l. Poderá ser deduzida do valor do bilhete a ser reembolsado multa, eventualmente, cobrada pela
companhia aérea, desde que devidamente comprovada;
m. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão,
cisão ou incorporação, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
n. Fornecer condições que possibilitem o atendimento dos serviços prestados, a partir da data da
assinatura do contrato;
o. Responsabilizar-se pelos recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos
recolhimentos de tributos, que incidam ou venham a incidir sobre a locação, objeto contratual; p. Arcar
com todos os impostos, taxas, encargos, ônus e despesas relativas ao cumprimento do Contrato;
q. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração do
faturamento, que impliquem em aumento de despesas ou perdas;
r. Fornecer, caso solicitado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, Certidão Negativa de Débito - CND,
emitida pelo INSS, o Certificado Regularização de Situação - CRF, junto ao FGTS e provas de
quitação com as Fazendas Públicas, Federal ou Municipal, e Certidão negativa Trabalhista – CNDT,
sob a pena de sustação de quaisquer créditos, até a efetiva comprovação da inexistência dos referidos
débitos;
s. Cumprir, durante a execução do Contrato, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais,
pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes, a que houver dado causa;
t. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;
10. DO REAJUSTE:
10.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal nº 10.192 de
14.02.2001, salvo nos casos previstos na alínea “d”, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93.
11. DA EXECUÇÃO DA ATA
11.1. O fornecimento dos itens registrados em Ata será solicitado mediante o envio da respectiva
Ordem de Fornecimento.
11.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade e descrição do destino, datas,
assinatura do requisitante e data de expedição.
11.3. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fax ao fornecedor ou por qualquer outro meio
hábil.
11.4. A ordem de fornecimento a empresa deverá providenciar, nos termos da suas obrigações, no
prazo de máximo de 48(quarenta e oito) horas as passagens.
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11.5. A Adjudicatária ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das Ordens de
Fornecimento emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista
para data posterior ao seu vencimento.
11.6. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº
8.666/93.
11.7. Os Itens registrados deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às
mencionadas na proposta comercial da Adjudicatária.
11.8. Se a Adjudicatária recusar-se injustificadamente a fornecer os itens licitados na forma
estabelecida no Edital, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitandose a desistente às penalidades legais, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1. Durante a vigência desta Ata de registro, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
pela Sra. Maria Veronica da Silva, assessora, portadora do CPF/MF do nº208.611.844-91, desde já
designado como gestor/fiscal da ata. 12.2. O fiscal da ata/contrato terá, além das atribuições previstas
no §1, do art. 67, da lei 8666/93, as seguintes atribuições: expedir ordens de fornecimento; proceder
ao acompanhamento técnico do fornecimento; fiscalização a execução do contrato quanto a qualidade
desejada; comunicar a Contratada/Adjudicatária sobre o descumprimento de obrigações e indicar os
procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a administração a aplicação de
penalidade por descumprimento de clausula contratual; fornecer atestados de capacidade técnica
quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais; atestar notas fiscais de fornecimento
para efeito de pagamento; recusar os bens que estiverem fora das especificações e quantidades
constantes na Ata de registro de preço, ou, contrato, e solicitar sua imediata substituição; solicitar a
Adjudicatária/Contratada e seu preposto todas as providências necessárias ao bom fornecimento do
material contratado.
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento à adjudicatária será efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da Nota Fiscal,
devidamente atestada por quem de direito.
13.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Adjudicatária encontra-se em regular
situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.
13.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Adjudicatária tenha recolhido o valor de multa
eventualmente aplicada.
13.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará
pendente e o pagamento sustado, até que a Adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias.
13.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da
Adjudicatária, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco,
Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
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14. DAS PENALIDADES
14.1. A Adjudicatária que ensejar o retardamento do certame, falhar ou fraudar na execução desta Ata,
não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
14.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Município poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à Adjudicatária as seguintes sanções: I - advertência; II - multa de
2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato,
aplicada em dobro na reincidência;
14.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
15. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. O Município se reserva o direito de cancelar a Ata de Registro de Preços independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à Adjudicatária caiba o direito de indenização de
qualquer espécie, no caso de falência, concordata ou dissolução da Adjudicatária, transferir, no todo
ou em parte, a Ata, atraso na entrega do objeto superior a 30 (trinta) dias contados a partir da Ordem
de Fornecimento sem que haja justificativa aceita.
16. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
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ANEXO II
QUANTITATIVO DAS SECRETARIAS

ITEM ADM SEARH SEMED SEFIN

SMTT

SESAU

SEGOV

ESPORT

1

10

60

100

10

70

100

200

10

LOCAIS PARA ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS- RIO
LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - RIO LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RIO LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - RIO LARGO /AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - RIO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - RIO LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - RIO LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – RIO LARGO/AL

Rio Largo/AL, 07 de abril de 2017.

_________________________________________________________________
Kleber Adriani Bernardino Pereira
Secretário Municipal da Administração e Recursos Humanos
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ANEXO II – MINUTA DA ATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n° 0406-035/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2017 – OBJETO:
R EG IS TRO D E PR EÇO S PARA EV EN TUA IS E
FU TURA S
AQU ISIÇÕ ES
DE
CARTUCH OS
D ES TINADO S A ADMI NIS TRAÇÃO MU NI CI PAL
D E R IO LARG O ; Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE
RIO LARGO/AL; Fornecedora Registrada: MA DOS ANJOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO/AL com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita
CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Prefeito xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
inscrito no CPFxxxxxxxxxxxx, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº , Publicado no Diario Oficial do Estado de Alagoas, resolve
registrar os preços das empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de passagens

aéreas e operacionalização de reservas, emissão, marcação e remarcação de bilhetes, inclusas todas as
taxas inerentes a esses serviços, em qualquer companhia aérea, acompanhados das bagagens, nos
termos das normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC , especificados no(s) item(ns) (...
anexo ao edital do Pregão, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objetos as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ Nº XXXXXXX, e IE:
Nº 0XXXXXXXX, com sede na R. XXXXXXXXXXXXX, nº XXX, Prazeres,
Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: XXXXXXXX Telefone/Fax: XXXXXXXXXX, Email: XXXXXXXXXXXXXXX , devidamente representada por seu Representante
Legal, o senhor(a) XXXXXXXXXXXXXX, portador do RG Nº xxxxxxxxxxxx
SDS/PE, inscrito no CPF Nº xxxxxxxxxxxxxx.
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...razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante do fornecedor...)
Item

Especificação

Marca

Modelo

Valor unitário

Valor total

Prazo
garantia/validade

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades participantes do registro de preços:
ITEM ADM SEARH SEMED SEFIN

SMTT

SESAU

SEGOV

ESPORT

1

10

60

100

10

70

100

200

10

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS- RIO
LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - RIO LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RIO LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - RIO LARGO /AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - RIO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - RIO LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - RIO LARGO/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – RIO LARGO/AL

2. Da Vigência:
2.1 A Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser
prorrogada por igual período, conforme dispõe art. 12 do decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 2.2 Os
casos nela omissos, regular-se-ão por suas cláusulas e por preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, nos termos do art.
54, caput, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inc. XII do art. 55 do mesmo diploma legal.

3. Das Obrigações:
3.1. A Administração Municipal obrigar-se-á a: efetuar o pagamento à Fornecedora, de acordo com o prazo
estabelecido neste termo;
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b) comunicar formal e imediatamente à Adjudicatária qualquer anormalidade no fornecimento dos bens,
podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência;
c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigações contraídas;
d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na futura Ata de Registro de Preços;
e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Município, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;
g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Adjudicatária;
h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.
3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a:
3.2. A Adjudicatária obrigar-se-á a:

a. Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais, periodicidade de voos e de viagens e
de variação de tarifas, inclusive promocionais,
b. colaborando na definição do melhor roteiro e informando sobre eventuais vantagens que o Município possa
obter, sem que isso implique em acréscimo nos preços contratados;
c. Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo praticadas pelas
empresas aéreas;
d. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva de voo, imediatamente após o
recebimento da requisição em nome do beneficiário indicado na solicitação, bem como proceder à emissão do
respectivo bilhete de passagem logo após o recebimento da referida requisição;
e. Reservar, emitir, remarcar, desdobrar, confirmar e reconfirmar as passagens aéreas para rotas nacionais,
inclusive o retorno, indo imediatamente ao aeroporto quando o sistema da empresa de transporte estiver fora do ar
e o prazo para a entrega do bilhete for exíguo;
f. Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários requisitados,
bem como adotar outras medidas necessárias à confirmação das reservas solicitadas;
g. Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte aéreo, informando
ao MUNICÍPIO, o número do bilhete, código de transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e taxas de
embarque;
h. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pelo Município;
i. Encaminhar os bilhetes de passagens aéreas ao e-mail do servidor responsável pelo serviço no âmbito do
Município ou a outro designado.
j. Providenciar a realização de check -in quando solicitado pelo Município;
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k. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos não utilizadas,
independentemente de justificativa por parte do Município. No cancelamento de passagens o crédito gerado deve
ser emitido em nome do Município, através de nota de crédito para utilização em compras futuras ou em abatimento
nas notas fiscais, conforme prevê o artigo 5° da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7 de 24 de agosto de 2012;
l. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou de
desdobramento de percurso, mediante solicitação da seção competente indicada pelo Município (via e-mail).
Sendo que, nos casos em que houver aumento de custo, com requisição de valor complementar e, se houver
diminuição de custo, com emissão de ordem de crédito a favor do Município, a ser utilizado como abatimento no
valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da solicitação via e -mail ou devolução do
crédito em valor da moeda nacional corrente;
m.
Poderá ser deduzida do valor do bilhete a ser reembolsado multa, eventualmente, cobrada pela
companhia aérea, desde que devidamente comprovada;
n.

Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou
incorporação, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

o. Fornecer condições que possibilitem o atendimento dos serviços prestados, a partir da data da assinatura do
contrato; o. Responsabilizar-se pelos recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos
de tributos, que incidam ou venham a incidir sobre a locação, objeto contratual;
p. Arcar com todos os impostos, taxas, encargos, ônus e despesas relativas ao cumprimento do Contrato;
q. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração do faturamento, que
impliquem em aumento de despesas ou perdas;
r. Fornecer, caso solicitado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo
INSS, o Certificado Regularização de Situação - CRF, junto ao FGTS e provas de quitação com as Fazendas
Públicas, Federal ou Municipal, e Certidão negativa Trabalhista – CNDT, sob a pena de sustação de quaisquer
créditos, até a efetiva comprovação da inexistência dos referidos débitos;
s. Cumprir, durante a execução do Contrato, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais, pertinentes
e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes, a que houver dado causa;
t. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;
4. ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO SERVIÇO 4.1. Passagens aéreas: i. O quantitativo estimado de
passagens para as secretarias é de 165(cento e sessenta e cinco) passagens (ida e volta), distribuídos conforme
anexo I. ii. As passagens aéreas emitidas terão como ponto de origem ou destino final o Município de Maceió/AL.
iii. A Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta (independente se optado pela mesma
companhia aérea ou não) ou somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação. iv.
Trecho, a que se refere o item anterior, compreende todo o percurso entre a origem e destino, independentemente
de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. v. As passagens deverão ser emitidas
sempre no menor valor, deve-se entender que a contratada devera assegurar o menor preço em vigor praticado por
qualquer das companhias aéreas do setor, sempre que se verificar essa condição, mesmo em caráter promocional,
repassando ao Município todos os descontos e vantagens oferecidos que possam resultar em vantagem econômica
para o Município.
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5. DA EXECUÇÃO DA ATA 5.1. O fornecimento dos itens registrados em Ata será solicitado mediante o envio
da respectiva Ordem de Fornecimento. 5.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade e
descrição do destino, datas, assinatura do requisitante e data de expedição. 5.3. A Ordem de Fornecimento poderá
ser enviada via fax ao fornecedor ou por qualquer outro meio hábil. 5.4. A ordem de fornecimento a empresa
deverá providenciar, nos termos da suas obrigações, no prazo de máximo de 48(quarenta e oito) horas as passagens.
5.5. A Adjudicatária ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das Ordens de Fornecimento
emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para data posterior ao seu
vencimento.
a.

5.6. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93.

b. 5.7. Os Itens registrados deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às mencionadas na
proposta comercial da Adjudicatária.
5.8. Se a Adjudicatária recusar-se injustificadamente a fornecer os itens licitados na forma estabelecida no
Edital, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se a desistente às
penalidades legais, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.

6. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO:
6.1. Cada passagem aérea deverá ser faturada em nota fiscal separada com as descrições citadas no itens
6.2.1. A nota fiscal deverá conter, também, a taxa de desconto (percentual do contrato) e o valor financeiro do
desconto;
6.2. A Licitante deverá apresentar as faturas para pagamento no 1º dia útil de cada quinzena do mês civil, a emissão
das faturas deverá ser individual por passagem e hospedagem emitidas;
6.2.1. A Licitante deverá apresentar junto com as faturas das passagens aéreas relatório, discriminando: a) Nome
do passageiro; b) Companhia aérea; c) Valor da tarifa; d) Taxas aeroportuárias; e) Desconto contratual; f)
Indicação de tarifa -acordo. g) Cotação de preços de no mínimo 3(três) empresas; 6.3. Os PASSAGENS
AÉREAS, objeto deste certame, terão os preços praticados em conformidade com os apresentados na (s) proposta
(s) da licitante vencedora.
6.3.1. A adjudicatária se obrigará a conceder os descontos promocionais dos preços DE PASSAGENS AÉREAS,
dos quais estejam ofertando, seja por determinação governamental ou por iniciativa própria.
6.4. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta, do contrato a ser executado, serão de exclusiva responsabilidade da Licitante.
6.5. A licitante vencedora será responsável por todas e quaisquer obrigações e compromissos contraídos com quem
quer que seja, não se vinculando ao Município, a qualquer título, nem mesmo solidariamente.
6.6. O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à
apresentação da (s) Nota (s) Fiscal (ais) acompanhada (s) das requisições emitidas pelo setor competente do
Município e devidamente atestadas por servidor responsável.
6.7. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se em regular situação
fiscal para com as fazendas estadual e federal;
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6.8. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa eventualmente
aplicada.
6.9. Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará
pendente e o pagamento sustado, até que a contratada tome as medidas saneadoras necessárias;
6.10. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da contratada, indicada na
proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta
corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
7. Da Dotação Orçamentária:
7.1. As despesas decorrentes da aquisição dos materiais pela Secretaria Municipal de Administração serão cobertas
pelas Leis Orçamentárias do Município de Rio Largo/AL, para o exercício de 2017.
7.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com estes fornecimentos serão
cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente na data da
realização da despesa.
8. Do Reajuste e Das Alterações:
8.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata de Registro de Preços
poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro, devidamente
fundamentado pela autoridade superior.
8.2. Será vedado qualquer acréscimo nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive os acréscimos
que tratam o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as necessárias
negociações junto à Fornecedora Registrada.
8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de preços e sua consequente adequação
ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora Registrada, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.
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8.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata, adotando as
medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
9. Das Penalidades:
9.1. A Fornecedora Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução desta Ata, não mantiver
a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito
prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá, ainda,
garantida a prévia defesa, aplicar à Fornecedora Registrada as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa de 2% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata por infração a qualquer cláusula ou condição
do fornecimento, aplicada em dobro na reincidência.
9.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
9.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na Dívida
Ativa do Município e cobrado judicialmente.
9.5. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de
acordo com instruções fornecidas pelo Órgão Gerenciador.
9.6. A sanção prevista no subitem 9.1 poderá ser aplicada juntamente com a do inciso II, do subitem 9.2, facultada
a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de (10) dez dias úteis.
9.7. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, e no caso de impedimento de licitar
e contratar com a Administração, a Fornecedora Registrada será descredenciada por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no subitem 9.2 desta Ata e das demais cominações legais.
10. Do Cancelamento do Registro:
10.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não entregar os bens objeto da Ordem de Fornecimento devidamente expedida, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público. 10.2 – A ata de registro de preços poderá ainda ser cancelada
ocorrendo as situações previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.
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10.3. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
10.4. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato
superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução dos compromissos
assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
11. Da Publicação:
11.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na imprensa oficial,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura.
12. Das Disposições Gerais:
12.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e da habilitação
apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços.
13. Do Foro:
13.1 Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de
Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. E para firmeza e como
prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada
conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido
arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de Rio Largo/AL.
Rio Largo/AL, XX de XXXXXXX de 2017.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prefeito do Município de Rio Largo/AL Órgão Gerenciador
______________________________________________________
Representante da Fornecedora Registrada
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ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO
DE RIO LARGO, E DO OUTRO A EMPRESA
XXXXXXXXXXXX

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO LARGO/AL, Pessoa Jurídica de Direito Publico interno, inscrita
no CNPJ sob o nº 12.200.168/0001-20, com sede administrativa na Avenida Fernando Collor de Melo, s/n,
Bairro: Antonio Lins de Souza, no município de Rio Largo, Alagoas, representado por seu Prefeito,
Sr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, inscrita no e CPF/MF sob nº xxxxxxxxxxxxx, e RG nº xxxxxxxxxx
SEDS/AL, domiciliada na cidade de Rio Largo/AL, doravante denominado CONTRATANTE.
2 – CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade
de Pregão Presencial nº xx/201x, tipo menor preço, sob o critério de maior desconto.
Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores.
Passam a fazer parte integrante deste instrumento como se transcrito fossem o Processo Administrativo com
todas as instruções e documentos, e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito
obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que
não contrariar este instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição
de passagens aéreas e operacionalização de reservas, emissão, marcação e remarcação de bilhetes, inclusas
todas as taxas inerentes a esses serviços, em qualquer companhia aérea, acompanhados das bagagens, nos
termos das normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, no âmbito deste Município, nas condições
estabelecidas no Edital do Pregão presencial nº 11/2016, no termo de referência, e na proposta nele vencedora,
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO – DOS SERVIÇOS - Os serviços serão prestados de forma direta e contínua, inclusas
todas as taxas inerentes a esses serviços, em qualquer companhia aérea, acompanhados das bagagens, nos
termos das normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, tudo por conta e responsabilidade da
CONTRATADA, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem o seu valor global
estimado em R$ XXXXX (XXXXXXX), em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos
serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe este contrato.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA
incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução dos serviços previstos na Cláusula
Primeira deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros
são
provenientes
do
Orçamento
do
Município:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE E EFICÁCIA - Este Termo de Contrato tem
prazo de vigência e execução de (...) meses, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário
Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável
na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. I - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual. II - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. III – Os
itens do contrato que não se enquadrem como serviços continuados, não poderão ser prorrogados além do
limite da vigência da ata de registro de preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- DA PUBLICAÇÃO: A publicação do extrato do contrato, ou de seus eventuais
aditamentos, na imprensa oficial, será providenciada e custeada pela Administração e ocorrerá no prazo de
vinte dias da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO: O valor global do presente contrato é de R$
XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX), e será apurado mensalmente o valor devido em função dos itens
utilizados. .
CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO DE PREÇOS: Não haverá reajustamento de preços, sendo permitida
a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da
proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação.
PARAGRAFO ÚNICO: A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: A execução deste contrato, bem como os casos
nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do
artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO ACOMPANHAMENTO: A execução do contrato será acompanhada e
fiscalizada por representante formalmente designado pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização será exercida no interesse da
Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DA REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS: O CONTRATANTE se reserva o direito de
rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com este contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA, além das
obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, obriga-se a cumprir todas as disposições constantes
do termo de referência.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Além das obrigações resultantes da
observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações do CONTRATANTE:
I - Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e documentar as ocorrências
havidas;
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II - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados;
III - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, na aplicação
de sanções e alterações do mesmo;
IV - Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;
V - Atestar nas Notas Fiscais/Faturas relativas à efetiva prestação dos serviços, bem como efetuar o pagamento
à CONTRATADA, conforme Contrato;
VI - Disponibilizar local adequado para instalação dos equipamentos e proporcionar os meios ao seu alcance
para a execução dos serviços a cargo da CONTRATADA;
VII - Estimular a melhoria da qualidade, o aumento da produtividade e a preservação do meio ambiente;
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO: O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do dia imediato à apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) com a efetiva prestação
dos serviços e posterior recebimento atestado por responsável pelo setor competente do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a
CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura os comprovantes de regularidade de situação perante as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o
valor de multa eventualmente aplicada.
PARÁGRAFO QUARTO: Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a
liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras
necessárias;
PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da
CONTRATADA, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco,
Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
PARÁGRAFO SEXTO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição
que conterão o visto da fiscalização.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela
CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice
que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento,
de acordo com a legislação específica.
PARÁGRFO OITAVO: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato
for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo
de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na
execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de
responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e
gravidade da falta:
I - Advertência;
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II – Multa de:
a) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso no prazo contratual de instalação e
disponibilização das fotocopiadoras, e limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência, independentemente das
demais sanções cabíveis;
b) 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor mensal contratado por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, não especificada nas outras alíneas deste inciso, e aplicada em dobro na sua reincidência,
independentemente das demais sanções cabíveis;
c) 10% (dez por cento) do valor total mensal do contrato, pela recusa em corrigir ou substituir qualquer serviço
ou máquina rejeitados (na fase de recebimento) ou com defeito (durante o contrato), caracterizando-se a recusa,
caso a correção ou substituição não se efetivarem nos prazos definidos, independentemente das demais sanções
cabíveis;
d) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no exercício, no caso de sua rescisão por ato unilateral
da administração, motivado por culpa da CONTRATADA, garantida defesa prévia, independentemente das
demais sanções cabíveis.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a dois anos;
IV - 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 autoridade que aplicou
a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação da sanção prevista nos incisos III e IV poderá ser aplicada juntamente
a sanção do inciso II desta Cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso das sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula, em que o prazo
para defesa prévia será de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As penalidades serão obrigatoriamente registradas Cadastro Municipal de
Fornecedores e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem
prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO QUARTO: O valor das multas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
notificação. Caso não seja pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito, o valor devido será cobrado
administrativamente e/ou judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser automaticamente extinto
independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA
tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte da(s) obra(s) que estiver(em) efetivamente
executada(s), ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:
a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da
Administração;
e) Por imperícia ou negligência, quando da execução dos serviços, devidamente comprovada;
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f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
g) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.
PARÁGRAFO ÚNICO: Por quaisquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das
penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por
conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da
Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca,
como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem
resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas.
Rio Largo, XX de XXXXXXX de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
___________________________________ CPF/MF Nº

___________________________________ CPF/MF Nº
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

Razão
Social
da
..........................................

Licitante:

...................................................................................

Endereço:
.............................................................................................................
Telefone:...................................
FAX:
...........................
..................................................................................................................

CEP

CNPJ:

............................
E-Mail
:

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a solução
proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais, expressos em reais
(R$).

Item

01

DESCRIÇÃO

Marca e
modelo:

PREÇO expresso em R$
Unid.

Quant.
UNITÁRIO

TOTAL

XXXXXXXXXX
Unidade

XX

TOTAL GERAL

PRAZO DE ENTREGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data da abertura deste Certame.
PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração conforme
definido na minuta contratual, ANEXO II deste Edital.
CONTA BANCÁRIA: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX.

Declaro:
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais,
encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto da licitação.
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos
Local e data
(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)
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ANEXO IV – MODELO DAS DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO
(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

........................................................................................................................, inscrito no CNPJ nº .......................,
por

intermédio

de

seu

representante

legal,

o

Sr........................................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art.
4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no item 4.3.2 do Edital da licitação de referência, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
Local e data.

________________________________________
(Representante legal)
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARAÇÃO
(em papel timbrado da empresa)
Ref.: (Identificação da licitação)
..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira de
Identidade nº .................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no item
6.4 do Edital da licitação de referência, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação,
comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

Local e data.
________________________________________
(Representante legal)
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DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)
..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador 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, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data.

________________________________________
(Representante legal)
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