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PREÂMBULO 

A Colombo Previdência – Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Colombo, nos termos da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações subseqüentes, Lei Complementar 123/06, Lei 

Complementar 147/2014 e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no presente 

Edital, torna público que às 09:00 (nove) horas do dia 17 de outubro de 2019, fará realizar na sala de Reuniões 

da sede, situado na Rua XV de Novembro, 321, 1° Andar - Colombo – Paraná, através do Processo 

Administrativo nº. 178/2019, Licitação Pública na modalidade de “TOMADA DE PREÇOS”, exclusivo para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL por valor da RAV 

(Remuneração do Agente de Viagens) fixa. 

1.0. OBJETO 

1.1. Contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, 

remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias nacional, com o fornecimento das passagens, 

bem como, de serviços de hospedagens (incluindo taxas hoteleiras) visando atender às necessidades da 

autarquia, conforme termo de referencia, ANEXO V do edital. 

2.0. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente, cadastradas junto à Prefeitura Municipal de 

Colombo ou na Secretaria Estadual de Administração Pública – SEAP, na forma da Lei nº. 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, até 03 (três) dias antes da abertura das “PROPOSTAS”. 

2.2. Não poderão participar desta licitação as empresas que se encontre em processo de falência ou 

concordata, consorciada, liquidação extrajudicial, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução, fusão, cisão 

ou incorporação, consórcio de empresas sob nenhuma forma, cooperativa de mão de obra (de acordo com a 

Súmula TCU nº 281), empresa declarada inidônea por qualquer órgão público ou que estejam cumprindo 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pública. 

2.2.1. Não poderão participar desta licitação servidores públicos, nos termos do Art. 186 da Lei Municipal n°. 

1205/10 e Art. 9° da Lei 8.666/93. 

2.2.2. Não poderão participar empresas que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuem em 
seu quadro funcional ou venham a contratar empregados com incompatibilidades com as autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o 
entendimento constante no prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 
de 11/12/2009, referente a Sumula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que versa sobre o nepotismo. 

2.3. Os documentos deverão ser apresentados pela interessada na própria Sessão de abertura dos envelopes. 

Quando os documentos não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos se expedidos com prazo não 

excedente a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação das propostas (exceto para o atestado de 

capacidade técnica). 

2.4. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma empresa, na qualidade de credenciado. 

2.5. Somente poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas enquadradas conforme a Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus 

anexos. 
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2.6. É vedada a participação neste certame de empresas que não se enquadram na Lei Complementar 

123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, que estabelece a obrigatoriedade de licitação exclusiva 

para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como das licitantes que embora qualificadas como 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, incidam em qualquer das vedações do art.3°, parágrafo 4°, da Lei 

Complementar 123/2006, ressalvado o disposto no art.34 da Lei 11.488/07. 

3.0. DOS PRAZOS 

3.1. O prazo de execução do contrato (Anexo VI), a ser firmado entre a Colombo Previdência e o(s) Vencedor 

(es) do certame, será de 04 (quatro) horas para elaboração e envio do orçamento com as opções disponíveis 

para atendimento das demandas. 

3.2. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, renováveis por igual e sucessivo período, conforme 

inciso II do artigo 57 da lei n.º 8.666/93. 

4.0. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

4.1. Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital deverão ser apresentados em 02 (dois) 

invólucros indevassáveis e lacrados, distintos e numerados 01 e 02, na forma seguinte: 

COLOMBO PREVIDÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ Nº. 

ENVELOPE “01” 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 COLOMBO PREVIDÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ Nº. 

ENVELOPE “02” 

PROPOSTA DE PREÇOS 

4.2. Os documentos de quaisquer dos invólucros deverão ser apresentados em uma via, impressos/ digitados, 

rubricados e assinados pelos representantes legais e/ou técnicos da proponente e não poderão conter 

rasuras, entrelinhas ou estarem ilegíveis; 

4.3. Os documentos exigidos nos invólucros 01 e 02 poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público municipal ou publicação em 

Órgão de impressa oficial; 

4.4. A autenticação feita por Servidor do Município será efetuada em horário de expediente. 

4.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo ou em parte quaisquer das 

exigências deste Edital, bem como aquelas manifestamente inexequíveis Art. 48 inciso I da Lei 8.666/93, e 

propostas com valor global superior ao limite estabelecido no Edital. 

4.6. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou de 

documentos; 

4.7. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e 

tributária, emitidas pela internet; 
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5.0. DO PREÇO MÁXIMO 

5.1. Estima-se um gasto total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a presente contratação. O valor 

estimado servirá tão somente as licitantes nas formulações das propostas e não como subsidio constituindo 

qualquer compromisso futuro, pois o fornecimento será efetuado mediante requisição e de acordo com as 

necessidades da Colombo Previdência. 

5.2. O valor de RAV (Remuneração do Agente de Viagens) permanecerá fixos e irreajustáveis até a execução 

dos serviços constantes no contrato de prestação de serviços, ressalvado o disposto no art. 65 da Lei 

8.666/93. 

6.0. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 01 

6.1. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos licitantes apenas a documentação contida adiante: 

6.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

6.2.1. Certificado de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Colombo ou da Secretaria Estadual de 

Administração Pública– SEAP; 

6.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cópia autenticada da cédula de 

identidade do Proprietário e ou; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e ou; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e ou; Decreto de autorização, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.2.3. A apresentação de todas as alterações contratuais a que se refere o edital poderá ser substituída pelo 
contrato social consolidado e todas as alterações posteriores. 

6.3. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou prova de inscrição no cadastro de 

pessoa física (CPF); 

6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (inscrição estadual) ou municipal (alvará), 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

6.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e Divida Ativa da União, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais, mediante apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa de Tributos, com validade para a data da Sessão; 

6.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda do Estado da localidade da sede da proponente, mediante 

apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, com 

data de validade para a sessão; 

6.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Município onde se localiza a sede da proponente, mediante 

apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, 

com data de validade para a Sessão; 
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6.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação 

de Certificado de Regularidade emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), com data de validade para a 

Sessão. 

6.3.6. Certidão Negativa de débitos trabalhistas como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho. (www.tst.jus.br). 

6.4. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 

6.4.1. Declaração de plena sujeição ao Edital, em todas as fases da licitação Modelo (Anexo II); 

6.4.2. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, para as quais a proponente tenha prestado os serviços compatíveis com o objeto 
da licitação, comprovando a boa qualidade dos serviços prestados. O (s) atestado (s) deverá (ão) conter: razão 
social, endereço completo e telefone para contato de quem o(s) forneceu, bem como o nome e o cargo do 
responsável que o (s) assinar. A indicação de cumprimento da obrigação de forma e qualidade satisfatórias e 
nos prazos exigidos. 

6.4.3. Declaração de que, conforme 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, não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo XI); 

6.4.4. Certificado de cadastro junto ao Ministério do Turismo (CADASTUR), dentro do prazo de validade, 

conforme previsto no art. 22 da lei n.º 11.771, de 17 de setembro de 2008 e ao art. 18 do Decreto n.º 

7.381/2010. 

6.4.5. Declaração de Inexistência de Fatos impeditivos Modelo (Anexo III); 

6.5. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 

6.5.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

certidão negativa de execução patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física ou na sede da firma 

individual; 

6.5.2. 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 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferir a condição financeira da empresa 

licitante. 

6.5.2.1. Para comprovar a boa situação financeira da empresa deverá apresentar os itens listados abaixo: 

 Apresentação dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maiores que 01 (um). 
 

a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)  
 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

b) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC) 
LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

http://www.tst.jus.br/
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6.5.2.2. Comprovação do Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto a ser 
contratada, registrado na Junta Comercial na forma da lei. O valor do capital social poderá ser atualizado pela 
proponente para a data supramencionada através de índices oficiais específicos para o caso. 

6.5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das prerrogativas e benefícios 

concedidos pela Lei Complementar n°. 123/2006 deverão apresentar juntamente com os documentos de 

habilitação (envelope n° 1), declaração firmada pelo representante legal da proponente (Anexo X), ou 

qualquer outro documento que comprove o enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno 

porte; 

6.5.4. A microempresa e/ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda que esta apresente alguma restrição, neste caso sendo 

habilitada sob condição. 

6.5.5. Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte apresente alguma restrição quanto a 

regularidade fiscal, deverá apresentar declaração se prontificando a sanar as irregularidades, conforme 

modelo em (Anexo IX). 

6.5.6. A microempresa e/ou empresa de pequeno porte que for declarada vencedora do certame e apresentar 

a declaração constante do item 6.5.5. deste edital, poderá sanar eventual restrição quanto à comprovação da 

regularidade fiscal após o julgamento das propostas de preços, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar n°123/2006. 

6.5.7. Quando os documentos não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos se expedidos com 

prazo não excedente a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação das propostas, exceto para o 

Atestado de Capacidade técnica. 

6.5.8. A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participação da fase subseqüente. 

6.5.9. Declaração de Veracidade conforme modelo Anexo IV; 

7.0. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº. 02 

7.1. A proposta, cujo modelo se sugere no Anexo I, deverá conter a data, identificação e assinatura do seu 

subscritor (proprietário ou responsável legal), redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, salvo se, inequivocamente, tais 

falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a 

exata compreensão de seu conteúdo, contendo: 

I - A razão social, CNPJ, endereço, telefone, e e-mail para contato; 

II - A descrição precisa dos serviços; 

III - O valor da RAV dos serviços (expresso em algarismo e por extenso); 

IV - A ciência da forma de pagamento de acordo com o contido neste edital; 

V - O prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias, que será contando a partir da data da 

entrega da proposta. 

7.1.1. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento; 
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7.2. A proposta deverá ser efetuada com base no “Valor Global da RAV”, obtido através da aplicação do valor 

da RAV proposto para cada item, conforme fórmula abaixo: 

VGR = (RPA X 60) + (RPR x 10) + (RH X 30) 
100 

7.2.1. As siglas acima representam: 

a) VGR: Valor Global da RAV; 

b) RPA: RAV das Passagens Aéreas; 

c) RPR: RAV das Passagens Rodoviárias; 

d) RH: RAV da Hospedagem. 

7.2.2. Será considerada vencedora do certame a Proponente que oferecer o MENOR Valor Global de RAV 

(VGR). 

7.2.3. A RAV (Remuneração da Agência de Viagens) deve conter, no máximo, 01 (um) dígito decimal; 

7.2.4. O cálculo do Valor Global de RAV (VGR) será apurado considerando o valor ofertado pela proponente 

para os serviços de fornecimento de passagens aéreas (aplicados na proporção de 60%), para os serviços de 

fornecimento de passagens rodoviárias (aplicados na proporção de 10%), e para serviços de hospedagem 

(aplicados na proporção de 30%). 

7.2.5. O peso de cada item foi determinado de acordo com a proporção do valor de cada um dos serviços, 

considerando o valor total do contrato; 

7.2.6. A “RAV Proposta” deverá ser, no máximo, igual ao “Valor Máximo de RAV”, descrito para cada item 
constante no Anexo V. 

7.3. No valor proposto deverão estar inclusas além do lucro, o valor da taxa de serviço, todas as despesas de 

custos necessárias para a perfeita execução do serviço da presente licitação, tais como: custos diretos e 

indiretos, tributos de qualquer natureza, materiais, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, seguros, 

transportes, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto, não cabendo ao Município e/ou 

a Colombo Previdência quaisquer ônus adicionais; 

7.3.1. Caso a vencedora ofereça RAV igual a 0 (zero), não receberá qualquer pagamento pelas operações de 
cotar, reservar, emitir, marcar, remarcar, desdobrar, confirmar, reconfirmar e cancelar passagem.   
 
7.3.2. Caso o RAV seja negativo, sobre cada emissão de passagem deverá ser descontado o valor do RAV 
negativo. Por exemplo, se o RAV vencedor for de R$ -5,00 e for emitida uma passagem de ida e volta ao custo 
de R$300,00, por essa passagem será cobrado da Colombo Previdência somente R$295,00. 
 
7.4. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 

7.5. A omissão de valor de qualquer serviço correrá sempre a custo da empresa; 

7.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 

que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
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7.7. A discriminação dos serviços e as quantidades apresentadas pela proponente serão de inteira 

responsabilidade da mesma. Estas deverão ser determinadas com base nas especificações e demais peças e 

documentos fornecidos pelo licitador, não podendo a proponente arguir omissões, enganos, erros ou outros 

fatores para alterar, posteriormente, o valor global proposto; 

7.8. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários e, quando for o caso, com 

relação a funcionários de terceiros contratados; 

7.9. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto 

deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas prêmios de 

seguro e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado; 

7.10. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de 

tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados; 

7.11. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão de Licitações. 

8.0. DO JULGAMENTO 

8.1. A presente licitação será processada e julgada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL por menor RAV e 

com observância dos seguintes procedimentos: 

I - Abertura dos envelopes “Habilitação” e sua apreciação; 

II - Devolução dos envelopes “Proposta de Preços” fechados aos licitantes inabilitados, desde que não tenha 

havido recurso, ou após sua denegação; 

III - Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” dos concorrentes habilitados, desde que transcorridos o 

prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos; 

IV - Classificação das propostas; 

V - Deliberação pela autoridade competente; 

8.2. A abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços” serão realizadas sempre em ato público, 
previamente designado do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos 

membros da Comissão; 

8.3. Todos os documentos serão rubricados pelos licitantes e pela Comissão; 

8.4. É facultada à Comissão em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou 

completar a instrução do processo, conforme art. 43, § 3° da Lei n.° 8.666/93; 

8.5. A Comissão de Licitação fará consulta ao TCE/PR e Controladoria Geral da União quanto à existência de 

suspensão e/ou declaração de inidoneidade da proponente habilitada antes da abertura do envelope de 

preço. 
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8.6. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas as licitantes não poderão ser desclassificadas, 

por motivo relacionados com habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 

regularidade fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento; 

8.7. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta salvo por motivo justo decorrente de fatos 

supervenientes e aceitos pela Comissão; 

8.8. A Colombo Previdência não considerará preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

8.9. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação, seguir os critérios 

previamente estabelecidos no ato convocatório, de acordo com fatores exclusivamente nele contidos; 

8.10. Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será decidida por sorteio, em ato público, 

para o qual os licitantes interessados serão convocados, sendo que a forma como se procederá o sorteio, será 

definida pela Comissão, ressalvado o disposto no art. 3º, § 2º da  Lei nº 8666/93. 

8.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte que for declarada vencedora do certame e havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

regularização da documentação ou proposta de preços nos termos do art. 43 §1° da Lei Complementar 

123/2006. 

8.12. A microempresa e/ou empresa de pequeno porte deverá atender o prazo estabelecido no item 8.11 

para a apresentação da documentação de regularidade fiscal, para efeito de posterior assinatura de contrato, 

sob pena de decair a contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art.81 c/c 87 da Lei 

8.666/93. 

8.13. As propostas vencedoras ainda estarão sujeitas ao disposto no inciso IV do artigo 43, da Lei nº 8.666/93. 

8.14. A Comissão Julgadora desclassificará: 

I - As propostas que não atendem as exigências do ato convocatório da licitação; 

II - As propostas com preços superiores aos preços máximos estabelecidos ou manifestamente inexequíveis; 

8.15. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a Colombo 

Previdência poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, conforme §3º do Art. 48 da Lei nº. 8.666/93. 

8.16. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato 
ou instrumento equivalente, é facultado à administração examinando e verificando a aceitabilidade das 
propostas subseqüentes, na ordem de classificação, proceder a contratação, sem prejuízo de aplicação de 
sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 

9.0. DA CONTRATAÇÃO 

9.1. A vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo de até 03 (três) dias úteis, da homologação do 

resultado do certame, junto à Colombo Previdência, localizada a Rua XV de Novembro, 321, 1° Andar, salas 2 

e 3 – Centro – Colombo/Pr. 
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9.1.1. O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Administração. 

9.1.2. Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar o contrato, 

dentro do prazo previsto no item 9.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita às 

penalidades previstas no item 12.3 e subsequentes, além de outras sanções cabíveis e previstas no Art. 87 da 

Lei 8666/93. 

9.1.3. As obrigações decorrentes da presente licitação estão previstas neste edital e seus anexos, observando-

se os termos da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei complementar nº. 123/06 e 

Lei complementar 147/2014. 

10.0. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com as quantidades fornecidas em até 15 (quinze) dias, 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura, atestados pelo fiscal de contrato e emissão da nota fiscal 

acompanhada dos documentos, conforme (Anexo VIII) do edital. 

10.2. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento correrá 10 

(dez) dias após a data de sua reapresentação. 

11.0. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

11.1. A licitante vencedora deverá executar os serviços em absoluta conformidade com as especificações 

constantes no termo de referencia Anexo V deste edital. 

11.2. Comunicar, formalmente, ao fiscal de contrato responsável, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar quaisquer esclarecimentos julgados necessários à Administração da autarquia. 

11.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, 

bem como assegurar direitos e cumprimentos de todas as obrigações, inclusive quanto aos preços praticados. 

11.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da 

Administração da Colombo Previdência. 

11.5. Casos os serviços sejam recusados, deverão ser substituídos, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas neste edital. 

11.6. Todas as despesas com seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários são de 

inteira responsabilidade do proponente. 

11.7. A licitante vencedora deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

11.8. Na vigência do contrato, os agentes deverão atender prontamente a contratante para qualquer 

esclarecimento que se faça necessário sobre a documentação produzida. 
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11.9. Responder integralmente por perdas e danos, diretos e/ou indiretos que vier a causar a autarquia ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, direta ou indireta dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

11.10. Utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada, atendidas todas as exigências legais 

pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas 

na legislação especifica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou 

venha a incidir sobre o objeto da presente licitação por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 

mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71, da Lei 

8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

11.11. As despesas do objeto desta licitação e demais ônus decorrentes da execução dos serviços serão de 

inteira responsabilidade da Contratada. 

11.12. Responsabiliza-se a contratada a assumir, por quaisquer obrigações decorrentes de ações judiciais, 

inclusive trabalhistas, a que venha a Colombo Previdência a ser condenada, bem como custas judiciais, 

honorários advocatícios e demais obrigações atribuídas por força de lei, relacionadas ao cumprimento do 

presente edital e do respectivo contrato. 

11.13. A Contratada, além da execução dos serviços e das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores obriga-se ao: 

11.13.1. Fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, para quaisquer destinos servidos por 

linhas regulares de transportes;  

11.13.2. Para todos os destinos, nos mais diversos horários e sempre ao menor preço possível, é indispensável 

que tal serviço seja prestado por empresas e/ou profissionais experientes e habilitados junto a todas as 

companhias aéreas, existentes no mercado, de forma a viabilizar as reservas e as entregas dos bilhetes em 

tempo hábil para os deslocamentos;  

11.13.3. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se os casos em que a 

Colombo Previdência autorizar emissão por outra tarifa com a devida justificativa;  

11.13.4. As passagens aéreas fornecidas deverão obedecer a duas categorias: Classe executiva e Classe 

econômica;  

11.13.5. Quando solicitado, a Contratada deverá informar à Colombo Previdência as regras tarifárias vigentes 

nas empresas aéreas que operam viagens regulares no território nacional, bem como suas alterações;  

11.13.6. Deverá ser disponibilizado, sempre que solicitado, no prazo de até 04 horas informações atualizadas 

de itinerários, horários, tarifas nacionais e internacionais, periodicidade de vôos e viagens e de variação de 

tarifas, inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e informando sobre eventuais 

vantagens que a Colombo Previdência possa obter, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;  

11.13.7. Na ocorrência de não confirmar a reserva dentro do prazo consignado para a manutenção do preço 

informado, a empresa ficará desobrigada de manter o menor preço, sendo a passagem adquirida pelo valor de 

mercado na data da efetiva confirmação;  
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11.13.8. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva do 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;  

11.13.9. Reservar, emitir, remarcar, confirmar e reconfirmar as passagens 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;  

11.13.10. Reservar assentos, quando solicitado;  

11.13.11. 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;  

11.13.12. Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte 

aéreo, informando a Colombo Previdência, o número do bilhete, código de transmissão, companhia de 

transporte, valor dos trechos e taxas de embarque;  

11.13.13. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pela autarquia, 

que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete 

estar à disposição da Colombo Previdência em tempo hábil para o embarque do passageiro;  

11.13.14. A escolha do hotel, da passagem do ônibus ou vôo será determinada com base na data, horário e 

local de acontecimento do evento que motivar o deslocamento.  

11.13.15. Entregar os bilhetes de passagens diretamente ao servidor responsável pelo serviço no âmbito da 

Colombo Previdência ou a outro designado;  

11.13.16. Fornecer passagens aos interessados, por meio de bilhetes eletrônicos ou de PTA´s (Pre Paid Ticket 

Advide), sempre que solicitado pela Colombo Previdência; 

11.13.17. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens ou trechos e hotel não 

utilizadas, independentemente de justificativa por parte da Colombo Previdência, não estando isenta a 

Contratante do pagamento das multas aplicadas pelas empresas de transporte aéreo rodoviário ou hotel;  

11.13.18. Promover reembolso de passagens não utilizadas pela Colombo Previdência, mediante solicitação 

feita por meio de documento oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do referido 

documento, com emissão de ordem de crédito a favor da Colombo Previdência, a ser utilizado como 

abatimento no valor de fatura posterior;  

11.13.19. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem, 

mediante documento oficial apresentado pela Colombo Previdência, 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 da Colombo Previdência, a ser utilizado como abatimento no valor da fatura 

posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do ofício;  

11.13.20. A Contratada deverá fornecer a qualquer momento que solicitado à Colombo Previdência, os 

relatórios de cobrança emitidos pelas companhias aéreas, comprovando o valor das tarifas e comissões de 

todas as passagens solicitadas;  
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11.13.21. As passagens que não puderem ser faturadas na data máxima para sua apresentação, em razão de 

feriados ou finais de semana, serão encaminhadas com a fatura do período subsequente;  

11.13.22. Encaminhar para a aprovação da Colombo Previdência o plano de hospedagem e de passagens, após 

conclusão pela Contratada;  

11.13.23. Repassar à Colombo Previdência os descontos promocionais concedidos pelas companhias de 

transporte;  

11.13.24. Subsidiar a resolução de problemas que venham a ocorrer com passageiros ou passagens, quando 

do embarque ou desembarque;  

11.13.25. Fornecer e manter atualizada a relação das empresas de transporte filiadas ao sistema de venda de 

passagens com as quais mantenha convênio, informando à Colombo Previdência as inclusões e/ou exclusões 

sempre que ocorrerem;  

11.13.26. Providenciar a realização de check-in quando solicitado pela Colombo Previdência;  

11.13.27. Manter um promotor de vendas à disposição da Colombo Previdência, munido de sistema de 

comunicação que permita sua localização imediata para atendimento fora do horário comercial, inclusive aos 

sábados, domingos e feriados, durante 24h (vinte e quatro horas) ininterruptas;  

11.13.28. Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o regulamento das 

companhias de transporte;  

11.13.29. Para todos os serviços a serem prestados pela Contratada é imprescindível a economicidade e a 

qualidade, de acordo com os critérios estipulados em Edital;  

11.13.30. Para fins de consulta e verificação de horários e tarifas, a Contratada deverá disponibilizar acesso ao 

sistema utilizado pela mesma para reserva;  

11.13.31. Providenciar reservas periódicas em hotéis localizados em território nacional, na forma solicitada 

pela Contratante, sempre que solicitado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. 

12.0 DAS PENALIDADES 

12.1. O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará à 

Contratada às sanções previstas na Lei nº. 8666/93, garantido prévia e ampla defesa e o contraditório em 

Processo Administrativo. 

12.2. O não cumprimento pela Contratada das obrigações assumidas no contrato importará na aplicação, por 

parte da Administração Municipal, discricionariamente das seguintes sansões:  

12.2.1. Nos casos de não cumprimento das obrigações descritos no item 11, será aplicada primariamente 
advertência, que se não atendida no prazo estabelecido em comunicado informado por esta autarquia será 
aplicada as demais penalidades descritas neste edital. 

12.2.2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento), sobre o preço dos serviços, no caso da licitante vencedora 

der causa à rescisão do contrato; 
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12.3. Havendo recusa na execução dos serviços, será a licitante vencedora suspensa para licitar ou contratar 

com a administração pública municipal e/ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 

pública municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos nos termos do art. 87, item III e IV, da Lei nº. 8666/93; 

12.4. Recusar assinatura do contrato após ser considerado adjudicatário dentro de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da data da comunicação pela Autarquia, ou aceitar documento equivalente, estará a 

licitante sujeita ao cancelamento, nos termos do art. 64 e seus parágrafos da Lei nº. 8666/93, e ficará a 

licitante vencedora suspensa do direito de licitar e contratar com a administração pública municipal, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, nos termos do art. 87 da referida lei; 

12.5. A Administração Municipal poderá aplicar as Penalidades previstas nos artigos 86 à 88 da Lei nº. 

8666/93, garantida o contraditório; 

12.6. Nos casos em que a microempresa e/ou empresa de pequeno porte deixar de atender o prazo 

estabelecido no presente edital, para a apresentação da documentação regular pertinente a regularidade 

fiscal, a Administração da Colombo Previdência poderá aplicar a pena de suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública cumulada com a aplicação de uma multa 

no valor de 10% do valor total da licitação. 

12.7. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 

detentora da ata, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do Art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor dos serviços não executados; 

12.8. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, e os pagamentos 

futuros pela diferença, se houver; 

12.9. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o 

pagamento delas não exime a detentora do contrato da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que seu ato punível venha a acarretar à Administração. 

13.0. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação 

da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 

(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei Federal 8.666/93. 

13.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 

abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 

leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso; 

13.3. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

13.4. Dos atos da Comissão de Licitação cabem: 
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13.4.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos 

de: 

I - Habilitação ou Inabilitação do licitante; 

II - Julgamento das propostas; 

III - Anulação ou revogação da licitação; 

13.5. O recurso previsto nos incisos “I” e “II” do subitem 13.4.1 do item 13.4, terá efeito suspensivo. 

11.5.1. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 

eficácia suspensiva aos demais recursos; 

13.6. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis; 

13.7. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir 

devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento do recuso sob a pena de responsabilidade; 

13.8. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou ocorre sem que os 

autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados; 

13.9. Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração devem observar os seguintes requisitos: 

I - Serem impressos e devidamente fundamentados; 

II - Serem assinados por representante (s) legal (is) da recorrente ou por procurador devidamente habilitado; 

III - Serem protocolados na sede da Colombo Previdência, na Rua XV de Novembro, 321, 1°Andar, salas 2 e 3 

Centro, Colombo /PR. 

13.10. O recurso e o pedido de reconsideração interposto fora do prazo não serão conhecidos. 

13.11. O acolhimento do recurso pela autoridade competente implicará, tão somente, na invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação 

orçamentária: 

23.03.2.025.3.3.90.33.01.00.00.00 – Passagens e Despesa com Locomoção. 

23.03.2.025.3.3.90.39.80.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - Hospedagens. 

15.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Para o cumprimento do objeto da licitação firmar-se-á contrato entre a licitante vencedora e a Colombo 

Previdência, sendo observadas as condições e regras do presente edital e seus anexos, da Lei Federal n° 
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8.666/1993 e suas alterações, em caráter supletivo, as regras ordinárias de direito civil e do Código de Defesa 

do Consumidor. 

15.2. A licitante vencedora obrigar-se-á, desde a assinatura do contrato a cumprir e honrar com todas as 

obrigações encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, nos termos do artigo 71 e respectivos 

parágrafos da Lei n° 8.666/1993, bem como as obrigações decorrentes de acidentes de trabalho e demais 

encargos que venham a incidir para a execução do objeto, independentemente de transcrição ou menção 

expressa do edital e do contrato; 

15.3. O não comparecimento de Representante Legal da licitante à sessão ou a falta de sua assinatura no 

contrato implica na sua concordância com as decisões da Comissão; 

15.4. A contratada obriga-se a fornecer, sem ônus para o contratante, e sempre que solicitada, as informações 

e os elementos necessários à avaliação dos serviços prestados; 

15.5. As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação; 

15.6. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de 

preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas; 

15.7. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos; 

15.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação; 

15.9. A apresentação das propostas implicará à plena aceitação, por parte da(s) licitante(s), das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

15.10. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 

referente ao presente Edital; 

15.11. A Colombo Previdência nomeará servidor, através de portaria, o qual ficará responsável pela 

fiscalização do contrato a ser celebrado para a execução dos serviços; 

15.12. A contratada estará obrigada a manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de 

habilitação jurídica, econômica, financeira, fiscal e técnica que lhe asseguraram a participação no certame; 

15.13. No interesse público e com base na lei que rege as Licitações, o Diretor Superintendente se reserva o 

direito de anular ou revogar, total ou parcialmente presente licitação, sem que, de tal decisão caiba qualquer 

reclamação ou indenização por parte dos licitantes; 

15.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações; 

15.15. O serviço será realizado conforme cronograma fornecido pela Colombo Previdência. 

15.16. A proponente vencedora deverá acatar orientações e exigências feitas por profissional do município, 

encarregado pela fiscalização da execução dos trabalhos; 
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15.17. A proponente vencedora deverá sob sua responsabilidade, fazer o registro de todos os trabalhos 

realizados para confrontar com a fiscalização da Colombo Previdência; 

15.18. A Contratada, além da execução dos serviços e das responsabilidades resultantes da Lei n°. 8.666/93 e 

alterações posteriores obrigam-se a: 

15.18.1. Utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada, atendidas todas as exigências 

legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e 

previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação por mais especiais que sejam e mesmo que 

aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 

71, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 

15.18.2. A contratada responsabiliza-se pela manutenção do seu cadastro atualizado perante a autarquia 

Colombo Previdência, bem como pela tempestividade de suas certidões para fins de pagamento dentro do 

prazo de vigência, consoante regra preceituada pelo SIM-AM/TCE-PR. 

15.19. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Juízo de 

Colombo, Paraná. 

15.20. Cópias do Edital e de seus anexos serão fornecidas gratuitamente no sítio oficial da autarquia: 

www.colomboprevidencia.com.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefones (41) 3656-

2779/3656 3278 e 3656 3748. 

15.21. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93. 

16.0. DOS ANEXOS 

16.1. É parte integrante deste edital: 

Anexo I - Modelo de proposta de preços; 

Anexo II - Modelo de declaração de sujeição; 

Anexo III - Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos; 

Anexo IV - Modelo de declaração de veracidade; 

Anexo V – Termo de Referência; 

Anexo VI - Minuta do contrato; 

Anexo VII - Ficha de cadastro; 

Anexo VIII - Relação de documentos para processos de pagamento (fornecedor); 

Anexo IX - Modelo de Declaração de Regularidade das ME / EPP; 

Anexo X - Modelo de Declaração de Enquadramento das ME / EPP. 

 

 

Colombo, 25 de setembro de 2019. 

 
 

ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS 
Diretor Superintendente 

 

http://www.colomboprevidencia.com.br/
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 

À comissão de Licitação da Colombo Previdência. 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO COMPLETO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

MAIL:  

Pela presente proposta comercial relativa à licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019, cujo 

objeto é Contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, 

remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias nacional, com o fornecimento das passagens, 

bem como, de serviços de hospedagens (incluindo taxas hoteleiras) visando atender às necessidades da 

autarquia, conforme termo de referencia, ANEXO V do edital, nas seguintes condições: 

 

Item Unidade Descrição 
Valor Máximo de RAV 

(R$) 
Valor de RAV Proposto 

(R$) 

001 Serviço 
Fornecimento de passagens aéreas 
nacionais. 

36,66 RPA (R$ ___) 

002 Serviço 
Fornecimento de passagens rodoviárias 
nacionais. 

15,00 RPR (R$ ___) 

003 Serviço Hospedagem 36,66 RH (R$ ___) 

 

a) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses; 

b) Prazo de execução: 04 (quatro) horas para elaboração e envio do orçamento com as opções disponíveis 

para atendimento das demandas; 

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da 

licitação. 

d) As condições de pagamento são as constantes no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. 

 

  ______________,____ de ____________ de 2019. 

 

_____________________________________________ 

Nome da empresa 

Representante Legal 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO 

 
 

 
 

Declaramos para os devidos fins de direito que examinamos detalhadamente todos os termos e 

condições do Edital - TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019 e seus Anexos, com os quais concordamos em seu 

inteiro teor e nos sujeitamos. 

 

E, por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 
 
 
 
 
 

Cidade de ......................, em ....................................  de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do representante legal da proponente) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 

 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, a inexistência de superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, nos termo do Artigo 32, § 2° da Lei nº 8.666/93, e que não estamos declarados inidôneos e nem 

estamos suspensos em nenhum Órgão Público Municipal, Estadual ou Federal. 

 

E, por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

 

 
 
 
 

Cidade de ......................, em ....................................  de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do representante legal da proponente) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 
 

 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins de direito que todos os documentos anexados por nossa Empresa, no 

Edital - TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019 são verídicos e assumimos plenamente a veracidade desta 

Declaração. 

 

E, por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

 
 
 
 
 

Cidade de ......................, em .................................... de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do representante legal da proponente) 
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ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Ite
m 

Unidade Descrição 
Valor Máximo 

Estimado 
Valor Maximo de RAV 

001 Serviço 
Fornecimento de passagens aéreas 
nacionais. 

R$ 30.000,00 R$ 36,66 

002 Serviço 
Fornecimento de passagens 
rodoviárias nacionais. 

R$ 5.000,00 R$ 15,00 

003 Serviço Hospedagem R$ 15.000,00 R$ 36,66 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

a) Fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, para quaisquer destinos servidos por linhas 

regulares de transportes aéreos e rodoviários, bem como serviços de hospedagem;  

b) Para todos os destinos, nos mais diversos horários e sempre ao menor preço possível, é indispensável que 

tal serviço seja prestado por empresas e/ou profissionais experientes e habilitados junto a todas as 

companhias aéreas e/ou rodoviárias existentes no mercado, de forma a viabilizar as reservas e as entregas 

dos bilhetes em tempo hábil para os deslocamentos;  

c) Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se os casos em que a Colombo 

Previdência autorizar emissão por outra tarifa com a devida justificativa;  

d) As passagens aéreas e rodoviárias fornecidas deverão obedecer a duas categorias: Classe executiva e Classe 

econômica;  

e) Quando solicitado, a Contratada deverá informar à Colombo Previdência as regras tarifárias vigentes nas 

empresas aéreas e rodoviárias que operam viagens regulares no território nacional, bem como suas 

alterações;  

f) Deverá ser disponibilizado, sempre que solicitado, no prazo de até 04 horas informações atualizadas de 

itinerários, horários, tarifas nacionais e internacionais, periodicidade de vôos e viagens e de variação de 

tarifas, inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e informando sobre eventuais 

vantagens que a Colombo Previdência possa obter, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;  

g) Na ocorrência de não confirmar a reserva dentro do prazo consignado para a manutenção do preço 

informado, a empresa ficará desobrigada de manter o menor preço, sendo a passagem adquirida pelo valor de 

mercado na data da efetiva confirmação;  

h) Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias de transporte, a reserva do voo ou ônibus, 

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;  
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i) Reservar, emitir, remarcar, confirmar e reconfirmar as passagens terrestres e 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;  

j) Reservar assentos, quando solicitado;  

k) 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;  

l) Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte aéreo e 

terrestre, informando a Colombo Previdência, o número do bilhete, código de transmissão, companhia de 

transporte, valor dos trechos e taxas de embarque;  

m) Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pela autarquia, que 

poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete 

estar à disposição da Colombo Previdência em tempo hábil para o embarque do passageiro;  

n) A escolha do hotel, ou vôo será determinada com base na data, horário e local de acontecimento do evento 

que motivar o deslocamento.  

o) Entregar os bilhetes de passagens diretamente ao servidor responsável pelo serviço no âmbito da Colombo 

Previdência ou a outro designado;  

p) Fornecer passagens aos interessados, por meio de bilhetes eletrônicos ou de PTA´s (Pre Paid Ticket Advide), 

sempre que solicitado pela Colombo Previdência; 

q) Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens ou trechos não utilizadas e 

hotel, independentemente de justificativa por parte da Colombo Previdência, não estando isenta a 

Contratante do pagamento das multas aplicadas pelas empresas de transporte aéreo;  

r) Promover reembolso de passagens não utilizadas pela Colombo Previdência, mediante solicitação feita por 

meio de documento oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do referido 

documento, com emissão de ordem de crédito a favor da Colombo Previdência, a ser utilizado como 

abatimento no valor de fatura posterior;  

s) Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem, mediante 

documento oficial apresentado pela Colombo Previdência, 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 da Colombo Previdência, a ser utilizado como abatimento no valor da fatura posterior, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do ofício;  

t) A Contratada deverá fornecer a qualquer momento que solicitado à Colombo Previdência, os relatórios de 

cobrança emitidos pelas companhias aéreas, comprovando o valor das tarifas e comissões de todas as 

passagens solicitadas;  

u) As passagens que não puderem ser faturadas na data máxima para sua apresentação, em razão de feriados 

ou finais de semana, serão encaminhadas com a fatura do período subsequente;  
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v) Encaminhar para a aprovação da Colombo Previdência o plano de hospedagem e de passagens aéreas e 

terrestres, após conclusão pela Contratada;  

w) Repassar à Colombo Previdência os descontos promocionais concedidos pelas companhias aéreas.  

x) Subsidiar a resolução de problemas que venham a ocorrer com passageiros ou passagens, quando do 

embarque ou desembarque;  

y) Fornecer e manter atualizada a relação das empresas de transporte filiadas ao sistema de venda de 

passagens com as quais mantenha convênio, informando à Colombo Previdência as inclusões e/ou exclusões 

sempre que ocorrerem;  

z) Providenciar a realização de check-in quando solicitado pela Colombo Previdência;  

aa) Manter um promotor de vendas à disposição da Colombo Previdência, munido de sistema de 

comunicação que permita sua localização imediata para atendimento fora do horário comercial, inclusive aos 

sábados, domingos e feriados, durante 24h (vinte e quatro horas) ininterruptas;  

bb) Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o regulamento das 

companhias de transporte;  

cc) Para todos os serviços a serem prestados pela Contratada é imprescindível a economicidade e a qualidade, 

de acordo com os critérios estipulados em Edital;  

dd) Para fins de consulta e verificação de horários e tarifas, a Contratada deverá disponibilizar acesso ao 

sistema utilizado pela mesma para reserva;  

ee) Providenciar sempre que solicitado, reservas em hotéis localizados em território nacional, na forma 

solicitada pela Contratante, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Prestar os serviços nos exatos termos detalhados na especificação do objeto deste Termo de Referência. 

2. Comunicar, formalmente, ao fiscal de contrato responsável, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar quaisquer esclarecimentos julgados necessários à Administração da autarquia. 

3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, 
bem como assegurar direitos e cumprimentos de todas as obrigações, inclusive quanto aos preços praticados. 

4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da 
Administração da Colombo Previdência. 

5. Casos os serviços sejam recusados, deverão ser substituídos, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas neste edital. 

6. Todas as despesas com seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários são de inteira 
responsabilidade do proponente. 

7. A licitante vencedora deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

8. Na vigência do contrato, os agentes deverão atender prontamente a contratante para qualquer 
esclarecimento que se faça necessário sobre a documentação produzida. 
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9. Responder integralmente por perdas e danos, diretos e/ou indiretos que vier a causar a autarquia ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, direta ou indireta dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

10. Utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada, atendidas todas as exigências legais 
pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas 
na legislação especifica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou 
venha a incidir sobre o objeto da presente licitação por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71, da Lei 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

11. As despesas do objeto desta licitação e demais ônus decorrentes da execução dos serviços serão de 
inteira responsabilidade da Contratada. 

12. Responsabiliza-se a contratada a assumir, por quaisquer obrigações decorrentes de ações judiciais, 
inclusive trabalhistas, a que venha a Colombo Previdência a ser condenada, bem como custas judiciais, 
honorários advocatícios e demais obrigações atribuídas por força de lei, relacionadas ao cumprimento do 
presente edital e do respectivo contrato. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Efetuar o pagamento ajustado. 

2. Esclarecer à Contratada toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, sobre a adequação ou não dos serviços, 

qualidade, defeitos e correções necessárias. 

3. Comunicar a Contratada qualquer irregularidade decorrente da execução do contrato, tais como o 

extravio de passagens e de bagagens, necessidade de reembolso de passagens etc. 

4. Em caso de extravio de bilhete de passagens, em que a Contratante venha a utilizá-lo para transporte, 

reembolso ou outra finalidade, o Contratante responsabilizar-se-á pelo pagamento das tarifas 

correspondentes aos cupons de vôos perdidos e das taxas de embarque. 

5. É responsabilidade do servidor da Contratante que irá utilizar os bilhetes (voucher) dos estabelecimentos 

hoteleiros, respeitar os prazos ali estabelecidos para remarcação ou cancelamento. 

LOCAL DE ENTREGA: 

Na Colombo Previdência, sito à Rua XV de Novembro, nº 321, 1° Andar, Centro - Colombo/Paraná, ou por 

meio eletrônico a ser indicado pelo Fiscal de Contrato. 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

1. A Contratada receberá as informações necessárias do fiscal de contrato, devendo então efetuar 

levantamento das opções disponíveis para atendimento da demanda, tendo um prazo máximo de 04 (quatro) 

horas para encaminhamento do orçamento para o fiscal de contrato. 

2. O Fiscal de Contrato para instruir a contratação providenciará a emissão do Empenho, ou instrumento 

equivalente, constando as quantidades, o preço, o local da execução/fornecimento, o prazo e o horário da 

execução/fornecimento. 

3. A execução/fornecimento deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pela 

Contratante e correrão por conta da Contratada todas as despesas relativas a transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução/fornecimento do objeto Contratado 
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4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

a. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de substituições, a 

Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da autarquia, no prazo máximo de 04 

(quatro) horas, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de complementação, a 

Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 04 

(quatro) horas, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

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

compromisso para a CONTRATANTE, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como valor para 

pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, sem que 

isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA. 
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019 
MINUTA DO CONTRATO 

Contrato n°xx/2019 

 

Pelo presente instrumento, a COLOMBO PREVIDÊNCIA – Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 

Colombo, pessoa jurídica, de direito público interno, com sede na Rua XV de Novembro nº 321, 1° Andar, 

Centro, Colombo - PR, inscrita no CNPJ sob nº. 08.434.306.0001-68, neste ato representado pelo(a) Sr.(a). 

XXXXXXXXXXXX, portador (a) do CI/RG. nº. XXXXXXXXXXX e CPF nº. XXXXXXXXX, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a Empresa XXXXXXXXXXXXX, situada na Rua XXXXXXXXXXXXXX, nº. XXX, inscrita no CNPJ 

sob nº. XXXXXXXXXX, e Inscrição Estadual sob nº. XXXXXXXXX, neste ato representada por seu 

XXXXXXXXXXX, Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXX, nº. XXX - 

XXXXXXXXX, sede na Rua XXXXXXXXXXXX, nº. XXX - XXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG 

sob nº. XXXXXXXXXX, e CPF sob nº. XXXXXXXXX, denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o 

presente Contrato de acordo com o resultado da licitação instaurada através do TOMADA DE PREÇOS N.º 

002/2019 pelas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e 

cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias nacional, com o fornecimento das passagens, bem como, de 

serviços de hospedagens (incluindo taxas hoteleiras) visando atender às necessidades da autarquia, conforme 

especificações constantes no termo de referencia, ANEXO V, que integra o edital, conforme segue: 

 

Item Unidade Descrição 
Valor Máximo de RAV 

(R$) 
Valor de RAV Proposto 

(R$) 

001 Serviço 
Fornecimento de passagens aéreas 
nacionais. 

36,66 RPA (R$ ___) 

002 Serviço 
Fornecimento de passagens rodoviárias 
nacionais. 

15,00 RPR (R$ ___) 

003 Serviço Hospedagem 36,66 RH (R$ ___) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

§ 1°A Contratada deverá executar os serviços em absoluta conformidade com as especificações constantes no 

termo de referencia Anexo V deste edital. 

§2°. Comunicar, formalmente, ao fiscal de contrato responsável, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar quaisquer esclarecimentos julgados necessários à Administração da autarquia. 

§3°. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, 

bem como assegurar direitos e cumprimentos de todas as obrigações, inclusive quanto aos preços praticados. 
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§4°. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da 

Administração da Colombo Previdência. 

§5°. Casos os serviços sejam recusados, deverão ser substituídos, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas neste edital. 

§6°. Todas as despesas com seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários são de inteira 

responsabilidade do proponente. 

§7°. A licitante vencedora deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

§8°. Na vigência do contrato, os agentes deverão atender prontamente a contratante para qualquer 

esclarecimento que se faça necessário sobre a documentação produzida. 

§9°. Responder integralmente por perdas e danos, diretos e/ou indiretos que vier a causar a autarquia ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, direta ou indireta dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

§10°. Utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada, atendidas todas as exigências legais 

pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas 

na legislação especifica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou 

venha a incidir sobre o objeto da presente licitação por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 

mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71, da Lei 

8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

§11°. As despesas do objeto desta licitação e demais ônus decorrentes da execução dos serviços serão de 

inteira responsabilidade da Contratada. 

§12°. Responsabiliza-se a contratada a assumir, por quaisquer obrigações decorrentes de ações judiciais, 

inclusive trabalhistas, a que venha a Colombo Previdência a ser condenada, bem como custas judiciais, 

honorários advocatícios e demais obrigações atribuídas por força de lei, relacionadas ao cumprimento do 

presente edital e do respectivo contrato. 

§13°. A Contratada, além da execução dos serviços e das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores obriga-se ao: 

1. Fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, para quaisquer destinos servidos por linhas 

regulares de transportes;  

2. Para todos os destinos, nos mais diversos horários e sempre ao menor preço possível, é indispensável que 

tal serviço seja prestado por empresas e/ou profissionais experientes e habilitados junto a todas as 

companhias de transporte, existentes no mercado, de forma a viabilizar as reservas e as entregas dos bilhetes 

em tempo hábil para os deslocamentos;  

3. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se os casos em que a Colombo 

Previdência autorizar emissão por outra tarifa com a devida justificativa;  
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4. As passagens fornecidas deverão obedecer a duas categorias: Classe executiva e Classe econômica;  

5. Quando solicitado, a Contratada deverá informar à Colombo Previdência as regras tarifárias vigentes nas 

empresas que operam viagens regulares no território nacional, bem como suas alterações;  

6. Deverá ser disponibilizado, sempre que solicitado, no prazo de até 04 horas informações atualizadas de 

itinerários, horários, tarifas nacionais e internacionais, periodicidade de vôos e viagens e de variação de 

tarifas, inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e informando sobre eventuais 

vantagens que a Colombo Previdência possa obter, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;  

7. Na ocorrência de não confirmar a reserva dentro do prazo consignado para a manutenção do preço 

informado, a empresa ficará desobrigada de manter o menor preço, sendo a passagem adquirida pelo valor 

de mercado na data da efetiva confirmação;  

8. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva do 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;  

9. Reservar, emitir, remarcar, confirmar e reconfirmar as passagens para rotas nacionais, inclusive o retorno, 

indo imediatamente ao aeroporto ou estação quando o sistema da empresa de transporte estiver fora do ar e 

o prazo para a entrega do bilhete for exíguo;  

10. Reservar assentos, quando solicitado;  

11. 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;  

12. Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte, 

informando a Colombo Previdência, o número do bilhete, código de transmissão, companhia, valor dos 

trechos e taxas de embarque;  

13. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pela autarquia, que 

poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete 

estar à disposição da Colombo Previdência em tempo hábil para o embarque do passageiro;  

14. A escolha do hotel, linha de ônibus ou vôo será determinada com base na data, horário e local de 

acontecimento do evento que motivar o deslocamento.  

15. Entregar os bilhetes de passagens diretamente ao servidor responsável pelo serviço no âmbito da 

Colombo Previdência ou a outro designado;  

16. Fornecer passagens aos interessados, por meio de bilhetes eletrônicos ou de PTA´s (Pre Paid Ticket 

Advide), sempre que solicitado pela Colombo Previdência. 

17. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens ou trechos não utilizados e 

hotel, independentemente de justificativa por parte da Colombo Previdência, não estando isenta a 

Contratante do pagamento das multas aplicadas pelas empresas de transporte;  
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18. Promover reembolso de passagens não utilizadas pela Colombo Previdência, mediante solicitação feita 

por meio de documento oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do referido 

documento, com emissão de ordem de crédito a favor da Colombo Previdência, a ser utilizado como 

abatimento no valor de fatura posterior;  

19. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem, mediante 

documento oficial apresentado pela Colombo Previdência, 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 da Colombo Previdência, a ser utilizado como abatimento no valor da fatura posterior, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do ofício;  

20. A Contratada deverá fornecer a qualquer momento que solicitado à Colombo Previdência, os relatórios de 

cobrança emitidos pelas companhias, comprovando o valor das tarifas e comissões de todas as passagens 

solicitadas;  

21. As passagens que não puderem ser faturadas na data máxima para sua apresentação, em razão de 

feriados ou finais de semana, serão encaminhadas com a fatura do período subsequente;  

22. Encaminhar para a aprovação da Colombo Previdência o plano de hospedagem e de passagens, após 

conclusão pela Contratada;  

23. Repassar à Colombo Previdência os descontos promocionais concedidos pelas companhias de transporte, 

cobrando o efetivo valor de mercado das passagens;  

24. Subsidiar a resolução de problemas que venham a ocorrer com passageiros ou passagens, quando do 

embarque ou desembarque;  

25. Fornecer e manter atualizada a relação das empresas de transporte filiadas ao sistema de venda de 

passagens com as quais mantenha convênio, informando à Colombo Previdência as inclusões e/ou exclusões 

sempre que ocorrerem;  

26. Providenciar a realização de check-in quando solicitado pela Colombo Previdência;  

27. Manter um promotor de vendas à disposição da Colombo Previdência, munido de sistema de 

comunicação que permita sua localização imediata para atendimento fora do horário comercial, inclusive aos 

sábados, domingos e feriados, durante 24h (vinte e quatro horas) ininterruptas;  

28. Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o regulamento das 

companhias de transporte;  

29. Para todos os serviços a serem prestados pela Contratada é imprescindível a economicidade e a qualidade, 

de acordo com os critérios estipulados em Edital;  

30. Para fins de consulta e verificação de horários e tarifas, a Contratada deverá disponibilizar acesso ao 

sistema utilizado pela mesma para reserva;  

31. Providenciar reservas periódicas em hotéis localizados em território nacional, na forma solicitada pela 

Contratante, sempre que solicitado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

§ 1° Efetuar o pagamento ajustado. 

§ 2° Esclarecer à Contratada toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, sobre a adequação ou não dos serviços, 

qualidade, defeitos e correções necessárias. 

§ 3° Comunicar a Contratada qualquer irregularidade decorrente da execução do contrato, tais como o 

extravio de passagens e de bagagens, necessidade de reembolso de passagens etc. 

§ 4° Em caso de extravio de bilhete de passagens, em que a Contratante venha a utilizá-lo para transporte, 

reembolso ou outra finalidade, o Contratante responsabilizar-se-á pelo pagamento das tarifas 

correspondentes aos cupons de vôos perdidos e das taxas de embarque. 

§5° É responsabilidade do servidor da Contratante que irá utilizar os bilhetes (voucher) dos estabelecimentos 

hoteleiros, respeitar os prazos ali estabelecidos para remarcação ou cancelamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS  

§ 1° A emissão da passagem, bem como a reserva nos estabelecimentos hoteleiros quando for o caso, será 

solicitada pela Colombo Previdência, preliminarmente por telefone e, em seguida, devidamente confirmada 

por e-mail. 

§ 2° O prazo para execução do contrato é de 04 (quatro) horas. 

§ 3° - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, renováveis por igual e sucessivo período, 

conforme art. 57 da lei n ° 8.666/93. 

§ 4° - Os prazos e obrigações previstos neste contrato vigorarão independentemente de aviso extrajudicial, 

bem como de interpelação ou notificação judicial. 

§ 5° - A empresa vencedora deverá iniciar o serviço após o recebimento da ordem de serviço sem 

prorrogação. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

§ 1° - O valor total estimado deste contrato é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

§ 2° - Por se tratar de mera estimativa de gastos, o valor acima não se constitui, em hipótese alguma, 

compromisso futuro para o Contratante, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como valor 

para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da Contratante, sem que 

isso justifique qualquer indenização à Contratada. 

§ 3° - O valor de RAV (Remuneração do Agente de Viagens) será cobrado de forma fixa, por emissão de 

bilhete, independente do valor da passagem ou hospedagem. 

§ 4° - Os pagamentos serão efetuados de acordo com a quantidade fornecida em até 15 (quinze) dias 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura, atestado do fiscal de contrato e emissão da nota fiscal 

acompanhada dos documentos, conforme (Anexo VIII) do edital. 
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§ 5° - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação 

orçamentária constante :  

23.03.2.025.3.3.90.33.01.00.00.00 – Passagens e Despesa com Locomoção. 

23.03.2.025.3.3.90.39.80.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica – Hospedagens. 

§ 6° - Para o exercício subsequente as dotações orçamentárias serão especificas daquele exercício. 

§ 7°- A RAV estabelecida neste contrato permanecerá fixa e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

§1°. O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará à 

Contratada às sanções previstas na Lei nº. 8666/93, garantido prévia e ampla defesa e o contraditório em 

Processo Administrativo. 

§2°. O não cumprimento pela Contratada das obrigações assumidas no contrato importará na aplicação, por 

parte da Administração Municipal, discricionariamente das seguintes sansões:  

1. Nos casos de não cumprimento das obrigações descritos na clausula segunda deste instrumento contratual, 
será aplicada primariamente advertência, que se não atendida no prazo estabelecido em comunicado 
informado por esta autarquia será aplicada as demais penalidades descritas neste edital. 

2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento), sobre o preço dos serviços, no caso da licitante vencedora der 

causa à rescisão do contrato; 

§3°. Havendo recusa na execução dos serviços, será a licitante vencedora suspensa para licitar ou contratar 

com a administração pública municipal e/ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 

pública municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos nos termos do art. 87, item III e IV, da Lei nº. 8666/93; 

§4°. Recusar assinatura do contrato após ser considerado adjudicatário dentro de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da data da comunicação pela Autarquia, ou aceitar documento equivalente, estará a 

licitante sujeita ao cancelamento, nos termos do art. 64 e seus parágrafos da Lei nº. 8666/93, e ficará a 

licitante vencedora suspensa do direito de licitar e contratar com a administração pública municipal, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, nos termos do art. 87 da referida lei;§5°. A Administração Municipal poderá 

aplicar as Penalidades previstas nos artigos 86 à 88 da Lei nº. 8666/93, garantida o contraditório; 

§6°. Nos casos em que a microempresa e/ou empresa de pequeno porte deixar de atender o prazo 

estabelecido no presente edital, para a apresentação da documentação regular pertinente a regularidade 

fiscal, a Administração da Colombo Previdência poderá aplicar a pena de suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública cumulada com a aplicação de uma multa 

no valor de 10% do valor total da licitação. 

§7°. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 

detentora da ata, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do Art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor dos serviços não executados; 



PROCESSO Nº. 178/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019 

 

RRuuaa  XXVV  ddee  NNoovveemmbbrroo,,  332211,,11°°AAnnddaarr,,  CCoolloommbboo//PPRR  

CCEEPP::  8833..441144--000000  --  CCeennttrroo  

CCNNPPJJ::  0088..443344..330066//00000011--6688  

TTeell..  ((4411))  33665566--22777799  

 

§8°. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, e os pagamentos futuros 

pela diferença, se houver; 

§9°. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento 

delas não exime a detentora do contrato da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 

punível venha a acarretar à Administração. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de vigência do contrato será conforme § 3º da Cláusula quarta e poderá ser prorrogado nos termos 

previstos pelo art. 57 da Lei Federal nº. 8666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

A rescisão do presente contrato se dará: 

§ 1° - Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que verificadas a conveniência para o Contratante. 

§ 2° - Unilateralmente, pelo Contratante diante do não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações 

assumidas por esta no presente contrato, e/ou pela verificação das hipóteses previstas nos artigos 78 e 79, da 

Lei Federal nº. 8666/93, e podendo ainda ser rescindido sempre que houver o interesse do Contratante, 

sendo a Contratada notificada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem qualquer direito à 

indenização ou reclamação.  

§ 3° - Judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

§ 4° - Não caberá qualquer direito indenizatório à rescisão amigável. 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pelo Contratante. 

§ 1° - A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da Contratada no que concerne aos serviços contratados e suas consequências e 

implicações. 

§ 2° - Verificada pela fiscalização do Contratante, o abandono dos serviços ou o retardamento indevido na 

conclusão dos mencionados serviços, poderá o mesmo assumir os serviços contratados na situação em que se 

encontrarem, constituindo os valores não pagos como créditos passíveis de cobrança por parte do 

Contratante perante a Contratada, servindo o presente contrato como título executivo, na forma do disposto 

no art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil. 

§ 3° - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nos serviços, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, atualizado. 

§ 4° - O Contratante reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos 

serviços, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 
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§ 5° - Os serviços que constituem o objeto do contrato deverão ser executados de acordo com 

orientação/fiscalização do fiscal do contrato.  

§ 6° - Para os serviços, objeto deste contrato será observado as disposições estabelecidas na Lei Federal nº. 

8078 de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 

§ 7° - Será regida pelo Código de Defesa do Consumidor as clausulas que por ventura forem omissas nesse 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização do presente contrato será de responsabilidade da Sra. Hevelin Correa Becker Schneider, 

especialmente designado através da Portaria nº. 012/2019. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Colombo para dirimir quaisquer questões relativas a interpretações, 

aplicação e execução do presente contrato, renunciando as partes outro qualquer por mais privilegiado que 

possa ser. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na 

presença do fiscal de contrato. 

 

Colombo,.................. de .......................... de 2019. 

 

XXXXXXXXXXX 

Diretor Superintendente 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Representante 

XXXXXXXXX 

Fiscal do Contrato 
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ANEXO VII – FICHA DE CADASTRO 

 
RAZÃO SOCIAL: 

FANTASIA: CNPJ: 

IE: NÚMERO DO REGISTRO DA JUNTA COMERCIAL: DATA DO REGISTRO DA JUNTA COMERCIAL: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: 
 

COMPLEMENTO: 

CIDADE: 
 

UF: CEP: 

TELEFONE 
 

FAX: 

E-MAIL: 

SITE: 

REPRESENTANTE / CREDENCIADO: 
 

CPF: RG: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: COMPLEMENTO: 

CIDADE: UF: CEP: 

TELEFONE FAX: 

E-MAIL: 

 
 
OBS: Esta ficha deverá ser entregue fora dos envelopes, junto ao credenciamento. 
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ANEXO VIII – PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

Os pagamentos serão efetuados mediante o recebimento pelo fiscal de contrato, da nota fiscal acompanhada 
dos relatórios correspondentes aos serviços prestados e dos seguintes documentos: 
 

 Certidão negativa de tributos municipais (sede da empresa); 

 Certidão negativa de tributos municipais (Município de Colombo); 

 Certidão negativa de tributos estaduais (Estado sede da empresa); 

 Certidão negativa de tributos federais e da divida ativa da união abrangendo inclusive as contribuições 

sociais; 

 Certificado de regularidade de FGTS; 

 Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 

1 – DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS  

Os documentos relativos a cada um dos pagamentos deverá ser encaminhada pela empresa contratada 

diretamente ao fiscal de contrato por meio eletrônico. 

Alerta-se que a omissão ou incorreção de qualquer dos documentos relacionados nesta missiva poderá 

implicar na retenção dos pagamentos. 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – ME/EPP 

A Comissão de Licitações da Colombo Previdência 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019 

 

A Empresa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), com sede na (RUA XXXXXXXXXX, nº XXXX), neste ato representada por seu 

(sócio gerente), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, (estado civil), (Profissão), portador da cédula de 

identidade RG nº. (XXXXXXXXXXXXXX), inscrito no CPF sob o nº. (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), residente na 

(RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), nos termos do Contrato Social, declara que a documentação relativa a 

regularidade fiscal apresenta restrições quanto a sua regularidade. Todavia a empresa ora signatária se 

prontifica a efetuar o saneamento da(s) irregularidade(s) contida(s), caso seja declarada a licitante vencedora, 

sob pena de serem aplicadas as sanções administrativas preconizadas no edital. Por fim, declara que presta as 

presentes declarações na forma e sob as penas da Lei, 

 

 

Cidade de ......................,   em ............ de ..........................  de 2019. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do responsável da proponente) 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 

 

 
À comissão de Licitação da Colombo Previdência 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
 
 
  A Empresa (XXXXXXXXXX), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

(XX.XXX.XXX/XXXX-XX), com sede na (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), Declaro (amos) para todos os fins de direito, 

especificamente para participação de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018, que é 

(microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da LC n° 123/2006 e alterações, eis que atende na 

totalidade às condições previstas no art.3° e respectivos incisos da mesma lei, bem como não possui qualquer 

das restrições de que trata o art.4° do mesmo diploma. A veracidade do conteúdo da presente declaração é 

dada com plena ciência das implicações civis e criminais decorrentes do que ora se afirma.  

 

 

Cidade de ......................,   em ............ de ..........................  de 2019. 

 
 
 
 

________________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do responsável da proponente) 
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE MENORES 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

______________________________________________________________(nome da empresa), CNPJ 
______________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) 
_____________________________________________, portador da Carteira de Identidade n.º 
____________________________ e do CPF n.º ___________________________, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ) 

 

 

___________________,  ____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome da empresa 

Representante Legal 

 

 

 


