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MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017 -PP-PMM-SESAU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS OFERECIDOS PELAS AGÊNCIAS 
INTERESSADOS. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM 
TRECHOS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE 
NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD E SEUS 
ACOMPANHANTES/RESPONSÁVEIS QUANDO NECESSÁRIO. BEM COMO, PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO AÉREO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, VISANDO A 
PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS, CURSOS E DEMAIS 
EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA. APURADO PELO 
MENOR VALOR OFERTADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA 
DE ADMINISTRAÇÃO) OFERECIDO PELAS AGÊNCIAS INTERESSADAS. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 03 de julho de 2017. 
 
HORÁRIO:10h00min.  
 
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Saúde – Av. João Paulo II, s/n 

Bairro Dom Aristides, Marituba-PA (Próximo da Câmara Municipal dos Vereadores). 
 

INFORMAÇÕES: Sala de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde.  
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EDITAL DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PP-PMM-SESAU. 

 

1. PREÂMBULO 

1.1.O FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 10.299.375/0001-58, sediada 

na rua João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, CEP 67.200-000 – Marituba-Pará, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada por sua Secretária Municipal, Srª HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES 
BEGOT, brasileira, RG 2593554-SSP/PA e CPF 374.038.422-00, domiciliada e residente na Rua 02 de Junho, 
Travessa Mucajá nº 10, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA e por intermédio do Pregoeiro SILVIO DOS SANTOS 
CARDOSO, designada por DECRETO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação 

na modalidade PREGÃO Nº 006/2017-PMM-PP/SESAU, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM destinado à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, 
cancelamento e remarcação de bilhetes de passagens aéreas em trechos nacionais para atendimento das 
demandas de pacientes deste município, que necessitam de Tratamento Fora do Domicílio – TFD e seus 
acompanhantes/responsáveis quando necessário. Bem como, para atender às necessidades de deslocamento 
aéreo de servidores desta Secretaria, visando a participação em seminários, congressos, reuniões, treinamentos, 
cursos e demais eventos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba. Apurado pelo Menor Valor 
ofertado pela taxa de Administração para prestação do serviço de Agenciamento de Viagens oferecido pelas 
agências interessadas, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório 
obedecerá aos seguintes diplomas legais: 
 
 
LEGISLAÇÃO FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR: Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 alterada 

pela LC 147/2014, Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações 
 
1.2. As Propostas escritas de Preços deverão ser entregues até o dia 03 de julho de 2017às 10h00MIN, em 

envelopes, devidamente lacrados e rubricados pela proponente, na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de 
Saúde – Av. João Paulo II, s/n Bairro Dom Aristides, Marituba-PA (Próximo da Câmara Municipal dos Vereadores). 
1.3. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão 

ser entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no ato da etapa do credenciamento. 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 

Ficha: 795 
Unidade: 020303 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
Dotação Orçamentária: 10.302.0004.2093.0000 – ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Cat. Econômica: 3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte de Recurso: 0 1 41 Transferência de Convênio da União para SUS 
Unidade: 020303 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
Dotação Orçamentária: 10.122.0004.2079.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
Cat. Econômica: 3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte de Recurso: 0 1 41 Transferência de Convênio da União para SUS 
 

3. DO OBJETO 

 
3.1. O objeto do presente pregão consiste na fixação de preço do item descrito no Anexo II, para a Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento e remarcação de bilhetes de 
passagens aéreas em trechos nacionais para atendimento das demandas de pacientes deste município, que 
necessitam de Tratamento Fora do Domicílio – TFD e seus acompanhantes/responsáveis quando necessário. Bem 
como, para atender às necessidades de deslocamento aéreo de servidores desta Secretaria, visando a participação 
em seminários, congressos, reuniões, treinamentos, cursos e demais eventos de interesse da Secretaria Municipal 
de Saúde de Marituba. 
3.2. Os serviços contratados deverão atender às exigências descritas no Termo de Referência – Anexo II, bem como 

atender também às exigências no que diz respeito a prazos de prestação e de controle de qualidade, atentando-se, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal no 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor e nos seus demais dispostos. 
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4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo fazê-los por escrito, por meio de 
carta, protocolando o pedido no protocolo geral da Secretária Municipal de Saúde de Marituba/Pará, no horário de 
08h00minh as 14h00minh.   
4.1.1. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas); 
4.1.2. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, ou os esclarecimentos ou providências 

solicitados determinem alterações no ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;  
4.1.3. Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos deste Pregão Presencial aquele que o 

tendo aceitado sem objeção, venha apontar após o julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital. 
5.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, nos termos do 

art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  
5.2.1.Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, 
Receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais); 
5.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); 
5.2.3. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 

10.406/2002, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma da Lei que aufira receita bruta 
anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), (LC 123, art. 68); 
5.3.Cada licitante apresentar-se-á com, um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o 

único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, 
respondendo. 
5.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um Licitante.                                        
5.5. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste município, não ficarão 

impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for declarada sua penalização em decorrência 
do processo administrativo antes da homologação e adjudicação no município de Marituba/PA, a mesma ficará 
impossibilitada de firmar contrato com esta Administração; 
5.6. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento no Estado ou em qualquer município, 

não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for declarada sua penalização em 
decorrência do processo administrativo antes da homologação e adjudicação na Administração Municipal de 
Marituba/PA, a mesma ficará impossibilitada de firmar contrato com esta Administração. 
5.7. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação 

que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, em conformidade com o item 3.1 do 
edital. 
5.8. NÃO SERÁ ADMITIDO NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 
b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal; 
c) Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

d) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 
e) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja servidor 
público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação; 
f) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão nº 607/2011-Plenário, TC-
002.128/2008-1, rel. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011);  
g) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a” 
da Constituição Federal (Acórdão nº 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2, rel. Min. Valmir Campelo, 
06.07.2011).  
I) EmpresasEstrangeiras que não funcionem no País; e,  
j) Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(EPP) 

 
6.1 - Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte, deverão ser adotados os critérios 
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estabelecidos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, quais sejam: 
6.1.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples 

e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro de Pessoas Jurídicas, conforme o caso; 
6.1.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição; 
6.1.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
6.1.4 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
6.1.7 - Para efeito do disposto no art. 44 da Lei complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 
I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 
II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput deste artigo, serão convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 
1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique a que primeiro apresentar melhor oferta. 

6.1.8 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 6.1.7 deste Edital, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
6.1.9 - O disposto no subitem 6.1.7 se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte; a microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso do empate 
previsto no subitem 6.1.6, mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo definido 
pelo Pregoeiro, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 

7.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 

7.1. O credenciamento se dará com a entrega: 
a) No caso de Representante: Além da cópia do Contrato Social, deverá apresentar Instrumento Público de 

Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, indicando um único representante legal a manifestar-
se em qualquer fase desta licitação, em nome da empresa, onde comprove que o interessado ou o seu 
representante legal possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como praticar todos os demais 
atos inerentes ao certame, devendo para tanto, juntar fotocópia do documento oficial de identificação com foto e 
CPF dos sócios e fotocópia do documento oficial com foto e CPF de identidade do representante, ficando a licitante 
obrigada a acatar as declarações de seu preposto. 
b) Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, juntamente com fotocópia da cédula de identificação com foto e CPF do mesmo e de 
todos os sócios.  
c) Declaração de apresentação de documentação, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
d) Declaração de Enquadramento em Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 

Microempreendedor Individual MEI conforme anexo IV do edital, e a declaração emitida pelo site do simples 
nacional. 
7.2. A não apresentação ou incorreção sanável de quaisquer documentos de credenciamento NÃO IMPEDIRÁ a 

participação da licitante na fase de lances verbais, desde que seja suprida a apresentação e a correção no momento 
do credenciamento.      
7.3.AS CÓPIAS SIMPLES dos documentos devem ser apresentadas junto com as originais para serem autenticada 

por membro da equipe de apoio do Pregão no momento da sessão e EM TODAS AS FASES DO CERTAME, OU 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO 
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8.1. A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia e hora 

determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, assim 
denominados: 
a) Envelope nº 1: Proposta de Preços;  
b) Envelope nº 2: Documentos de Habilitação. 
 
8.2. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS): 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017-PMM-PP/SESAU 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ: 
DATA: 03/07/2017 
 
 
ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO): 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017-PMM-PP/SESAU 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ:  
DATA: 03/07/2017 
 
 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):                                          

 
9.1 Apresentar declaração de elaboração de independente de proposta (anexo III) assinada pelo representante legal 

e timbre da empresa. 
9.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal da licitante 
proponente.                                                                   
9.3. Contendo na planilha: preço unitário dos itens, total e valor global da proposta, expressos em real, em algarismo 

até duas casas decimais de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas 
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;                                                     
9.4. Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances 

verbais devem estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
materiais, produtos, encargos sociais, trabalhistas, seguros lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital.                   
9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.   
9.6.  O prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  
9.7. O (A) Pregoeiro (a)poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos 

preços propostos. 
9.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 
9.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 
9.10. Não serão admitidas retificações ou alterações nas propostas apresentadas, uma vez aceito o lance vencedor 

ou negociado e finalizada a Sessão deste Pregão. 
9.11. Serão desclassificadas as propostas apresentadas por licitantes que se declararem microempresa ou empresa 

de pequeno porte cuja Receita Bruta registrada no Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, 
ou obtida através outras fontes que permitam auferir a referida receita, se encontrem acima dos limites legalmente 
estabelecidos. 
 

10. DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
10.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, Documentos de 

Habilitação, será pública e dirigida pelo (a) Pregoeiro (a), na data, horário e local e nos termos determinados neste 
Edital.    
10.2. Os envelopes deverão ser entregues, com o documento de credenciamento (conforme Item 05 do Edital).                                               
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10.3. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos proponentes, dando-

se início ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaração dos interessados ou de seus representantes, 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o art. 4°, inciso VII, 
da Lei nº 10.520, devendo os envelopes ser entregues lacrados da seguinte forma: 
10.3.1.O envelope nº 01 (Proposta de Preços) juntamente com o credenciamento onde se comprove que o 

interessado ou o seu representante legal possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame; 
10.3.2.O envelope nº 2 (Documentação)com a declaração exigida pelo art. 4°, inciso VII, da Lei nº 10.520 na 
sua parte exterior (conforme Anexo IV); 
10.4. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos preços serão lidos, conferidos e 

rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos participantes que o desejarem. 
10.5. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas de preços recebidas, antes da abertura da fase de lances, 

desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no 
Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, capazes de dificultar seu julgamento, e, 
ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou 
manifestamente inexequíveis. 
10.6.NÃO SERÁ PERMITIDO DURANTE A SESSÃO USO DE TELEFONES CELULARES, PARA NÃO RETARDAR 

O ANDAMENTO DO CERTAME. 
10.7.O uso da calculadora só será permitido até o momento em que não prejudicar o andamento do certame. 

 

10.8. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME, EPP e MEI APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, regulamentada pelo Dec. nº 8.538 de 06/10/2015. 

 
a) Fica assegurado tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015, quanto ao seguinte:  
b) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida 
para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.  
c) Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o 
subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização 
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
d) O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, deste 
pregão.  
e) A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa.  
f) A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal.  
g) A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 5.1.3 e 5.1.5 implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.  
h) Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 
e empresas de pequeno porte.  
i) Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço.  
j) O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
k) Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o artigo 5º do Decreto 
8.538/15, conforme a seguir:  

k.1) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu 
favor;  
k.2) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; e  
k.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

l) Após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob 
pena de preclusão.  
m)Nos quantitativos para cota Reservada na hipótese de não haver vencedor, está poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota principal ou, diante de recursa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 
primeiro colocado da cota principal.  
n)Se a mesma empresa vencer a cota reservada e cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor 
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preço. 
o)Não se aplica o benefício cota reserva apara as microempresas e empresas de pequeno porte quando os itens ou 
os lotes de licitação possuírem valor estimando de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista exclusividade 
prevista no art. 6º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. 
 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO                                   

11.1. Para julgamento das propostas será  
adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
11.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços: 
11.2.1. O Pregoeiro e sua equipe de apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço do certame, e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.                                                                   
11.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no 

subitem 10.2.1. 
11.3.1.O Pregoeiro classificará as melhores propostas até o máximo de 03 (três), para que seus proponentes 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme 
disposto no inciso IX, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.                                                                                                                                
11.4. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas 

escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de 
sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.    
11.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de menor 

preço, a Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
11.6.Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo Pregoeiro o 

licitante vencedor, este por sua vez deverá apresentar a Pregoeiroc, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o 
encerramento deste pregão, a proposta escrita de preços contemplando o lance final ofertado. 
11.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 

do licitante vencedor.                 
11.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de 

habilitação. 
11.9.o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que atenda 

a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto.                                                                       
11.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando se o proponente desistente às penalidades 

estabelecidas neste Edital.              
11.11. Da reunião, lavrar se á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, o final, 

deverá ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a), e licitantes presentes.                                            
11.12. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da 

proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem aquelas que possam lesar os direitos dos 
demais licitantes.  
 
 

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (ENVELOPE Nº 02)                                   

12.1. Apresentar, preferencialmente, a documentação de habilitação de forma encadernada/grampos de trilho e 

numeradas ou de qualquer forma que não haja desprendimento das folhas no momento do certame, respeitando a 
sua ordem especificada no edital.                   
12.2.HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
12.2.1. Documentação dos Sócios ou diretores;                                   
12.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;                      
12.2.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor e suas alterações, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de 
documento de eleição de seus administradores;                                                              
12.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da diretoria em exercício;                                          
12.2.5. Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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.                         
12.2.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração de que 

cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei, nos termos do modelo constante do Anexo V 

deste Edital, assinada por Sócio, Dirigente, Proprietário ou Procurador da licitante, com o número da identidade do 
declarante. 
12.2.7. As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº 123/2006 deverão apresentar toda a 

documentação exigida no Edital de Licitação, ainda que com ressalva. 
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12.3.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
12.3.1.Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público, em papel que 

identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e 
cargo, que comprove que a empresa licitante forneceu/prestou ou fornece/presta os serviços de agenciamento de 
viagens de pacientes para Tratamento Fora de Domicílio –TFD em quantidades similares ao objeto desta licitação; 

12.3.1.2.O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado 

de capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração pública. 
12.3.2. Prova de Registro ou inscrição junto à Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) conforme art. 3º da Lei 

Federal nº 7.262/1984, em vigência na data da licitação.  
12.3.3. Pelo § 3º, do art. 43, da Lei 8666/93, é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
12.4.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
12.4.1.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na forma da Lei, 

assinado, carimbado pelo contador registrado pela junta comercial. O balanço deverá ser registrado na Junta 
Comercial e vir acompanhado da Certidão de Regularidade do contador-CRC emitido pela internet na sua devida 
validade na data do certame, ficando nula a certidão CRC que estiver fora da validade. (www.crcpa.org.br) (para 
profissionais do Estado do Pará). 
12.4.2. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), calculado e demonstrado pela 

fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante 
12.4.2.1 A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices como condição para a 

habilitação:  ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 
ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 
IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 
ONDE: 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE≥ 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
ILC= ATIVO CIRCULANTE ≥ 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE 
IGE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE≤ 1,00 

ATIVO TOTAL 
12.4.2.2. A não apresentação da Demonstração de índice de liquidez não resultará em inabilitação da empresa, 

sendo dessa forma realizados os cálculos no ato da sessão a partir do balanço apresentado.  
12.4.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 
12.4.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balanços publicados em Diário Oficial 

ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante. 
12.4.3.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os 

Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
12.4.3.3. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
12.4.3.4. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital) a partir de 1º de janeiro de 2008 

terão a obrigatoriedade de apresentar seu balanço contábil até o último dia do mês de junho do ano seguinte do 
ano-calendário a que se refira à escrituração (Instrução Normativa nº 787, de 19 de outubro de 2007), apresentando 
documentação que comprove tal situação (documento contábil de enquadramento).                                    
12.4.3.5. De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) o pequeno empresário 
não é obrigado à manutenção do livro diário e nem a elaboração do Balanço Patrimonial. 
12.4.3.5.1 Considera–se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179, da Lei nº 

10.406/2002, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma da Lei que aufira receita bruta 
anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (LC 123, art. 68) 
12.4.3.6. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no 
máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação.   
12.5.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
12.5.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
12.5.2. Inscrição Estadual (FIC);                               
12.5.3. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária);  
12.5.4 Certidão de Débitos Negativos Municipais, do domicilio ou sede do licitante; 
12.5.5. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;                                



 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

 

 

 

 

12.5.6. Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e dívida ativa da 

união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E PGFN; 
12.5.7. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por Lei; 
12.5.8.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
12.6. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas pelo servidor, ou 

cópias simples, mas desde devem ser apresentadas junto com as originais para serem autenticada por membro da 
equipe de apoio do Pregão, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. Exceto as 
certidões emitidas via internet deverão ser originais, ou quando estes forem publicados em diário oficial. Cópias 
autenticadas por tabelião de notas não serão válidas como originais para serem autenticadas na hora do certame, 
ou antes, por qualquer servidor, obedecendo ao art. 32, da Lei 8.666/1993. 
12.6.1. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os 

documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) 
dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. Exceto os atestados de capacidade técnica 
que não tem validade.    
12.6.2.Os envelopes com documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, será 

devolvido no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
12.6.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do 

CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 
12.6.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do 

CNPJ; 
12.6.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do 

CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 
12.6.4. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos 

deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. 
12.6.5. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO EM 

SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS. 
 
12.6.6.DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, regulamentada pelo Dec. nº 8.538, de 
06/10/2015. 
12.6.6.1.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o 
subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
12.6.6.2.O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, 

deste pregão. 
12.6.6.3. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 
12.6.6.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização 

fiscal. 
12.6.6.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 9.6.6.3 e 9.6.6.5 implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
12.6.6.6. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
12.6.6.7.1. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço. 
12.6.6.7.2.  O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
12.6.6.8. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o art. 5º, do Decreto 

8.538, conforme a seguir: 
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 
em seu favor; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

12.6.6.10. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
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será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, 
sob pena de preclusão. 
 
12.7.  OUTROS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS; 
12.7.1.Declaração de que contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais 

que causar a PMM, a terceiros, por si, representantes ou sucessores.  
12.7.2.Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal 
e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 
12.7.3.Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou 

Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90). 
12.7.4.Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei 

nº 8.666/93. 
12.7.5.Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especiais: 

12.7.5.1. (   ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras 

de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará 
(EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008). 
12.7.5.2. (  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas 

portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo com o 
disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008). 

12.7.6.Os modelos das declarações acima estão anexadas neste edital, que devem ser anexadas na habilitação. 

 
 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS                                                    

13.1. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização 

fiscal. 
13.2. No final da sessão, depois de declarado o vencedor do PREGÃO, qualquer licitante credenciado poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, devendo desde logo expor suas razões em ata; 
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para juntar memorial e razões do recurso por escrito, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contra razões, em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes asseguradas vista imediata dos autos.       
13.2.1. Razões do recurso deverão ser apresentadas por escrito, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal da licitante 
proponente e também sua mídia Word e pdf devidamente assinado digitalmente em CD’rom. 
13.2.2. Deverão ser protocoladas no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Saúde no horário de expediente das 

08h às 14h.                                                                
13.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.                                              
13.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata.                                                 
13.5. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

adjudicará o objeto ao licitante vencedor;                                                                     
13.6. Quando o licitante se ausentar antes do termino da ata e da sessão, entregará o (a) Pregoeiro (a) uma 

declaração de desistência, informando estar ciente das consequências deste ato. 
13.7. Caso o envelope de documentação da segunda colocada não tenha sido aberto na sessão, será convocada a 

(s) licitantes (s) para analisar a documentação. 
 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) pregoeiro (a) sempre que não houver 

recurso. 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente da Secretária Municipal de 

Saúde e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo (a) Pregoeiro (a). 
14.3. Quando houver recurso e o (a) Pregoeiro (a) mantiver sua decisão, deverá ser submetido à Autoridade da 

Secretária Municipal de Saúde para decidir acerca dos atos do (a) Pregoeiro (a). 
 

15. DA PROPOSTA CONSOLIDADA  

15.1. A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando esta apresentar o (a) pregoeiro (a) a proposta 

final, no prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não cumpra esse período estará automaticamente desclassificada, 
sendo convocada a empresa com oferta subsequente. 
15.1.1. A proposta consolidada deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Saúde no 

prazo estabelecido no item 13.1. obedecendo o horário de expediente que é das 08h as 14h.  
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16. DO CONTRATO 

16.1. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo VIII, terá a vigência de 12 (doze) 

meses, contados da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por igual período se houver interesse da 
Administração, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na imprensa e no Portal dos 
Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município.  
16.2. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da data da convocação. 
16.2.1A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar o contrato de forma digital, sendo obrigatório de 

acordo com a Resolução nº 11.535/TCM-PA de 01/07/2014, não sendo isento da assinatura física. 
16.3. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor (ME Ou EPP) deverá apresentar a 

documentação de habilitação fiscal e trabalhista, na forma do art. 4º, do Decreto federal nº 8.538/2015. 
16.4. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar 

justificativa a Administração implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 87, da Lei nº 8.666/ 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
16.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 

Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. Realizar reservas de passagens aéreas em trechos nacionais, com a respectiva emissão dos bilhetes e/ou e-

tickets, mediante Ofício/Requisição devidamente assinados pelo servidor responsável da Contratante;  
17.2. Entregar/Enviar os bilhetes e/ou e-tickets na sede da Contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 

comerciais, a contar do recebimento da Ofício/Requisição, salvo determinação contrária; 
17.3 Providenciar a substituição dos bilhetes e/ou e-tickets emitidos, sempre que a Contratante solicitar alterações 

no itinerário da viagem ou desdobramento no percurso inicialmente pretendido. Havendo alteração de tarifa, a 
Contratada promoverá a compensação de valores, tanto como crédito ou como débito, para a Contratante;  
17.4 Atender solicitação de cancelamento dos bilhetes de passagens emitidos, feita pela Contratante, 

independentemente de motivação e sem quaisquer ônus adicionais, devendo o mesmo ocorrer dentro do horário 
comercial da companhia aérea, levando-se em consideração a diferença de fuso horário; 
17.5 Eventuais reembolsos deverão ser feitos pelo preço equivalente ao valor da tarifa adquirida, deduzidas 

eventuais taxas/multas aplicadas pelas companhias aéreas, assim como os descontos contratuais, inclusive em 
decorrência de rescisão ou extinção do contrato. Os valores das taxas e multas deverão ser informados por bilhete 
cancelado, alterado e/ou não utilizado, além de comprovados os respectivos valores, a cada fatura de crédito 
emitida;  
17.6 Fornecer passagens nacionais, de qualquer companhia aérea que atenda ao trecho e horário requisitados, 

conforme a indicação da Contratante procurando sempre obter a melhor tarifa; 
17.7. Nas faturas emitidas pela Contratada deverá está incluso o valor proposto pelo serviço de Agenciamento de 

Viagens conforme ofertado na proposta de preços sobre o valor de cada bilhete; 
17.8. Marcar e remarcar os bilhetes e/ou e tickets, sempre que requisitado pela Contratante, devendo ser 

apresentado os valores/taxas praticados pelas companhias para que seja recalculado o novo valor do bilhete;  
17.9. Fornecer à Contratante, sem ônus, sempre que solicitado, as tabelas de preços das empresas aéreas, para 

passagens nacionais, bem como, os valores dos serviços prestados pelas operadoras referentes à remarcação e 
reembolso;  
17.10. Possuir suporte administrativo, aparelhamento e pessoal qualificado bem como equipamentos de informática 

que acessem as companhias aéreas através de terminais. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade da Contratada para outras instituições;  
17.11. Apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da assinatura do CONTRATO, declaração 

fornecida pelas empresas aéreas que operam no Brasil, atestando que a agência possui condições técnicas para 
realizar vendas e emissões de bilhetes de passagens;  
17.12. Apresentar declaração fornecida pelas principais companhias aéreas, atestando que a agência não recebe 

comissões sobre a venda de passagens aéreas; 
17.13. Ressarcir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, no 

decorrer do prazo para execução dos serviços contratados, sem prejuízo de outras cominações de ordem legal;  
17.14. A Contratada deverá dispor de Agência/Sede nesta cidade de Belém ou Região Metropolitana, caso a mesma 

não possua, terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, para realizar a 
sua devida instalação;  
17.15. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se os casos em que a 

CONTRATANTE autorizar emissão por outra tarifa com a devida justificativa; 
17.16. Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais periodicidade de vôos e de viagens 

e de variação de tarifas, inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e informando sobre 
eventuais vantagens que a CONTRATANTE possa obter, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;  
17.17. Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo praticadas 
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pelas empresas aéreas, devendo sempre que possível optar pela de menor valor;  
17.18. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva do vôo, 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; 
17.19. 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;  
17.20. Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte aéreo, 

informando a CONTRATANTE, o número do bilhete, código de transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e 
taxas de embarque; 
17.21. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pela CONTRATANTE, que 

poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete está à 
disposição da CONTRATANTE em tempo hábil para o embarque do passageiro; 
17.23 Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos não utilizados;  
17.24 Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou de 

desdobramento de percurso, mediante documento oficial apresentado pela CONTRATANTE, 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 CONTRATANTE, a ser utilizado como abatimento no valor da fatura 
posterior; 
17.25. Promover reembolso de passagens não-utilizadas pela CONTRATANTE, 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 CONTRATANTE;  
17.26. Subsidiar a resolução de problemas que venham ocorrer com passageiros ou passagens, quando do 

embarque ou desembarque; 
17.28. Manter um funcionário à disposição da CONTRATANTE, munido de sistema de comunicação que permita 

sua localização imediata (telefone celular) para atendimento fora do horário estabelecido, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados, durante vinte e quatro horas ininterruptas. 
17.29. Zelar para que, durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, 

bem como preservadas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame; 
17.30. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, 

diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer 
outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, bem como aquelas com os serviços de 
entrega dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com 
os mesmos. 
 

18.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1.Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
18.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para tratar de assuntos 

pertinentes aos serviços contratados. 
18.3.Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de Referência e seus 

Encartes. 
18.4. Proceder ao pagamento do Contrato, na forma e nos prazos pactuados. 
18.5. Comunicar à Contratada a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando os trechos e locais, bem 

como, os dados dos pacientes e de seus acompanhantes quando for o caso; 
18.6. Emitir as requisições de passagens aéreas nos trechos nacionais numeradas em seqüência e assinadas por 

servidor responsável, devidamente designado pela autoridade competente; 
18.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados. 
18.8. Notificar, por escrito, à Contratada, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços fixando prazo para a sua correção. 
18.9. Realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e verificar a pesquisa de preços das 

passagens feitas pela Contratada, comparando-os com os praticados no mercado. 
18.10. Notificar, por escrito, a Contratada, sobre a aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o contraditório 

e a ampla defesa. 
18.11. Solicitar formalmente à Contratada, no caso de não utilização de bilhete de passagem, em seu percurso total 

ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que a Contratada deverá emitir 
a correspondente Nota de Crédito que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos 
valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela Contratada. 
 

19. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DO SERIVÇO 

19.1 

encaminhada através de Ofício/Requisição devidamente assinados pelo servidor devidamente designado pela 
Contratante, onde se encontrará todas as informações necessárias ao fornecimento das passagens aéreas; 
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19.3. A contratada será responsável pela marcação, reserva, reitineração, desdobramento e substituição dos 

bilhetes aéreos quando necessário; 
19.4. A Contratada deverá prestar serviço de assessoramento para definição de melhor roteiro, horário, frequência 

de vôos, conexões, tarifas promocionais e retiradas dos bilhetes. Bem como resolução de problemas que venham 
surgir relacionados a passagens e embarques; 
19.5. A emissão de passagens aéreas, deverão ser efetuadas por meio de Prepaid Ticket Advice (PTA), informando 

ao interessado o código de transmissão e a companhia aérea ou terrestre; 
19.6. Manter emissor capacitado para atendimento das emissões de passagens aéreas nacionais e demais serviços 

descritos neste Termo de Referência com atendimento 24h, incluindo sábados, domingos e feriados, indicando 
funcionário (a) para atender os casos excepcionais e urgentes após horários comerciais, disponibilizando à 
Contratante, plantão de telefones fixos e celulares; 
19.7. As passagens aéreas serão solicitadas, por profissional devidamente designado pela DIRAC, conforme 

agendamento dos pacientes para os locais de tratamento fora do domicílio de acordo com as disponibilidades de 
vagas nos diversos hospitais localizados em vários Estados do País; 
19.8. As passagens aéreas deverão ser emitidas pela contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

após o recebimento da solicitação, salvo em caso excepcionais que possam comprometer a vida ou o tratamento do 
paciente, nestes casos as passagens deverão ser emitidas imediatamente quando da solicitação; 
19.9. A Contratada deverá repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas concedidos 

pelas companhias aéreas e/ou terrestres; e, 
19.10. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, a comprovação dos valores vigentes das tarifas à data da 

emissão das passagens, por companhia aérea e/ou terrestres. 
 

20. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
20.1. A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em 2 (duas) vias, emitidas e 

entregues à Unidade Fiscalizadora da Contratante, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subseqüente ao da 
prestação do serviço, para fins de liquidação e pagamento; 
20.2. Nos casos de remarcação dos bilhetes aéreos em que houver divergência entre os valores encontrados, cabe 

a Contratante pagar à Contratada o valor desta diferença. 
20.3. No valor do serviço de Agenciamento de Viagens deverão estar incluídos todos os custos e despesas, tais 

como: custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições parafiscais, 
transporte, seguro, insumo), além de quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Contrato. 
20.4. Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão efetuados pela Contratante até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subseqüente da apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra legível, em 
nome da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 10.299.375/00001-58, 
devidamente atestada e acompanhada do Relatório de Passagens Aéreas Emitidas, devendo ser creditados à favor 
da Contratada e em conta por ela indicada, em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, após aceite e 
atesto por parte do fiscal do contrato. 
20.5. Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante, nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes relacionados com os 
serviços contratados e que, a juízo da Contratante, possam, de qualquer forma, causar lhe 
prejuízos ou colocar em risco a prestação dos serviços; 
b) Inadimplemento das obrigações da Contratante assumidas mediante este Contrato; e 
c) erros ou vícios nas Notas Fiscais/Fatura. 

20.6. Havendo irregularidade ou imperfeições na emissão dos documentos fiscais ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, a mesma será devolvida pelo Fiscal à Contratada e o pagamento ficará pendente até que 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
20.7. Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e contribuições 

previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar discriminados em local 
próprio do documento fiscal de cobrança. 
20.8.  Poderão ser descontadas do pagamento eventuais multas e sanções pendentes sobre a Contratada. 
20.9. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a reajustamento e/ou 
atualização de valor ou quaisquer ônus para a Contratante. 
20.10. Para o pagamento a Contratante realizará consulta prévia, quanto, a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal 

Federal (Receita Federal do Brasil - Certidão Conjunta – FGTS e INSS); Certidão Negativa de Débito Trabalhista ; 
Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Receita Estadual/ Receita Municipal); para verificar a manutenção das 
condições de habilitação. 
20.11. Constatada a situação de irregularidade, a Contratada será notificada, por escrito, para que no prazo de 30 

(trinta) dias regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão contratual. 
20.11.1.  O prazo estipulado poderá ser prorrogado a critério da Administração. 
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20.12. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à Contratante, por meio de documento 

oficial emitido pela Contratada informando a nova fonte para pagamento, ficando sob inteira responsabilidade da 
Contratada os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devidos à falta de informação. 
20.13. Os bilhetes de passagens aéreas, nacionais, regularmente emitidos e não utilizados, até o décimo dia de sua 

emissão, deverão ser cancelados e reembolsados à Contratante, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
respeitando-se as condições previstas pelas companhias aéreas. 
20.14. O reembolso de valores pagos relativos a passagens regularmente emitidas e não utilizadas será efetuado 

mediante apresentação de Nota de Crédito, para fins de compensação com faturas a vencer, demonstrando entre 
outras informações o nº do bilhete da passagem emitida e não utilizada, o nome dos passageiros e da companhia 
aérea, conforme o caso, o(s) trecho(s) do vôo/percurso terrestre (ida e/ou volta); o valor da tarifa cobrado; os valores 
de eventuais multas ou taxas administrativas, taxas de embarque e o valor total líquido do crédito, com data e 
assinatura do representante da contratada. 
 

21. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  

O Critério de avaliação das propostas será dado pelo tipo MENOR PREÇO ofertado pela Taxa de Administração 

para prestação do serviço de Agenciamento de Viagens oferecido pelas agências interessadas. 
 

22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O Prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura podendo ser 
prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Contudo, a publicação do referido extrato 
na Imprensa Oficial nos termos do Art. 61, Parágrafo Único da Lei de Licitações, será condição indispensável para 
sua eficácia. 
 

23. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 
23.1.A fiscalização e o acompanhamento da prestação dos serviços caberão diretamente à Contratante, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde, especificamente por servidor designado, a quem compete verificar se a Contratada 
está executando corretamente os serviços, obedecendo aos termos do Contrato e os demais documentos que o 
integram. 
23.2. Para acompanhamento e fiscalização do contrato ao serviços prestados ao TFD será designada a Servidora 
ODALEIA DA SILVA PALHETA – Coordenadora do Programa de Tratamento Fora do Domicílio TFD e MARIA 
LEIDIANE BARROS DE OLIVEIRA BALTAZAR para acompanhamento e fiscalização do Contrato destinado à 

demanda dos servidores desta SESAU. Outrossim, este contrato fica ainda sob Fiscalização da Gerência de 
Contratos da Secretaria Municipal de Saúde. 
23.3.O fiscal do contrato não terá nenhum poder de mando, gerência ou controle sobre os empregados designados 

pela Contratada para a prestação dos serviços, objeto do presente Termo de Referência, cabendo-lhe, no 
acompanhamento e na fiscalização do Contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, 
comunicando à empresa, por meio do seu representante e/ou preposto, as providências necessárias à sua 
regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.  
23.4. 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 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos. 
 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                    

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Secretaria Municipal de 
Saúde de Marituba poderá: 
24.1. Aplicar a contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

penal cabíveis;  
24.2. Fica estabelecido o seguinte percentual de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para 

os casos de atraso, sem a devida justificativa e após aceitação pela Secretária Municipal de Saúde, inexecução ou 
desistência da contratada; 
24.3. O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo Município de Marituba, 

garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento protocolado, sem prejuízo das 
demais sanções legais a serem estabelecidas no Edital. 
24.4. As sanções por infração administrativa serão aplicadas nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações 

posteriores e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso de multas cumulativamente, 
sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

25.DAS PENALIDADES                                               

25.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na 

Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente da SESAU, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à 
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Administração e das cabíveis cominações legais; 
25.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial da União, as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia 
defesa em processo administrativo: 

25.2.1. Advertência, por escrito; 
25.2.2. Multa de meio por cento sobre o valor total do contrato, por cada dia de atraso injustificado no 

cumprimento dos prazos para a entrega do material previsto no Termo de Referência; 
25.2.3. Multa de vinte por cento sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total ou 

parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência; 
25.2.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a dois anos; 
25.3. Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o atraso para a entrega dos 

itens for superior a trinta dias corridos, ensejando a aplicação de penalidade do item 25.2.3, bem como a rescisão 
contratual; 
25.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Administração da SESAU, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas; 
25.5. As sanções estabelecidas nos itens 25.2.1, 25.2.4 e 25.2.5, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com aquelas previstas nos itens 25.2.2 e 25.2.3, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
25.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados resumidamente 

no Diário Oficial da União – DOU; 
25.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a contar da data do 

recebimento da intimação; 
25.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a data do vencimento, 

esse valor será descontado da nota fiscal que vier a fazer jus; 
25.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não 

paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do 
Mercado - IGPM, ou outro índice que porventura venha substituí-lo. 
 

26. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

26.1.A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de razões de 

Interesse Público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
26.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
26.3.Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 

o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato 
e das condições deste Edital. 
26.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

27. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1°, do 
art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2°, II, do mesmo artigo. 
 

28. DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

28.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, da ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  
28.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo 
licitatório; 
28.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde, será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a 
alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93. 
 
 

29. DISPOSIÇÕES GERIAS 

29.1. Poderão participar do Procedimento Licitatório: 

a) empresas do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam as demais 
condições estabelecidas no Instrumento Convocatório; 
b) Participarão da Sessão Oficial os representantes efetivamente credenciados. 
c) A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos contido no 
Instrumento Convocatório e seus Anexos e leis aplicáveis. 
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29.2. É vedada a participação de empresa:  

29.2.1.  Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação;  
29.2.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo 
licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da c) Lei Federal 
8.666/93;  
29.2.3. Empresa suspensa ou impedida de transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos 
seus órgãos descentralizados; 
29.2.4. Empresa estrangeira que não estiver estabelecida em território nacional;  
29.2.5. Que esteja reunida em consórcio ou coligação;  
29.2.6. Empresa cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor da Prefeitura 
Municipal de Marituba;  
29.2.7. Empresas que incidam nas situações dispostas no art. 9 da Lei 8.666/93. 
29.2.8. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
29.2.9. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento da objeto licitado e das condições 
não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

29.3. A Prefeitura Municipal de Marituba reserva-se o direito de liberar a Nota Fiscal para pagamento, somente após 

o responsável pela Secretaria, aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequações dos Materiais entregues 
com as do Termo de Referência. 
29.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação.      
29.5. Das reuniões de abertura e julgamento da Habilitação e Propostas, ará lavrada ata circunstanciada, assinada 

pelos membros da comissão e licitantes presentes.                                                         
29.6. No interesse da administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá 

ser:            
a) Adiada a data da abertura desta licitação;                                 
b) Alteradas as condições do edital, com fixação do novo prazo para sua realização.                                                                   
29.7. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do edital, bem como na 

observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.                
29.8. É facultada o (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveriam constar no ato da sessão pública.  
29.9. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao Patrimônio 

Municipal de Marituba/Pa, reparando às suas custas os mesmos, durante a execução do contrato, sem que lhe 
caiba nenhuma indenização por  parte do Município de Marituba/Pa.    
29.10. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou ponto facultativo, e não 

havendo retificação de convocação, será realizada, AUTOMATICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e hora previstos. 
29.11. Fica eleito o Foro do Município de Marituba/Pa, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este Edital, ou questões judiciais do futuro contrato.  
 

Marituba (PA), 16 de junho de 2017. 
 

 
 

SILVIO DOS SANTOS CARDOSO 
Pregoeiro - SESAU 

 

 

 
HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT 

Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - DO OBJETO: 

O presente Termo de Referência tem por Objeto a Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento e remarcação de bilhetes de 

passagens aéreas em trechos nacionais para atendimento das demandas de pacientes deste 

município, que necessitam de Tratamento Fora do Domicílio – TFD e seus 

acompanhantes/responsáveis quando necessário. Bem como, para atender às necessidades 

de deslocamento aéreo de servidores desta Secretaria, visando a participação em 

seminários, congressos, reuniões, treinamentos, cursos e demais eventos de interesse da 

Secretaria Municipal de Saúde de Marituba. Apurado pelo Menor Valor ofertado pela 

prestação do serviço de Agenciamento de Viagens (Taxa de Administração) oferecido pelas 

agências interessadas. 

 

2 - DA JUSTIFICATIVA: 

A contratação se justifica pela necessidade de fornecimento de passagens aéreas, em 

trechos  nacionais , para o deslocamento de servidores e colaboradores eventuais 

autorizados nas missões inerentes às atribuições da Secretaria Municipal de Saúde a fim de 

monitorar e supervisionar processos de execução de convênios e solicitação de liberação de 

recursos para investimentos em saúde neste município; reuniões/encontros dos órgãos de 

saúde voltados ao interesse comum; participação de feiras e eventos nacionais 

representando o município e demais eventos e reuniões fora do domicílio para tratar de 

interesse desta administração. Bem como, participação de servidores em seminários, 

treinamentos e capacitações quetem por finalidade o incremento da eficiência, eficácia e 

qualidade dos serviços públicos, de modo a melhor atender às necessidades da sociedade, 

que a custeia. Conforme disposto no Art. 39 da CF/88, verbis: “estimular o desenvolvimento 

dos servidores para o desempenho das atribuições relacionadas ao cargo ocupado”. 

Outro fator relevante para tal contratação é referente ao Tratamento Fora de Domicílio – 

TFD, destinado a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo 

procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva, instituído pela 

Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um 

instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes 

portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas. 

Assim, o TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao 

acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de saúde de outro município 

ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de 

residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no 

período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.  

De acordo com o instrumento legal, a responsabilidade pelo pagamento de despesas com 

deslocamentos será, via de regra, atribuído às Secretarias Municipais de Saúde, que 

utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, 

devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária dos municípios. A 

garantia de acesso ao Tratamento Fora do Domicílio é uma forma de proteção à saúde de 

modo a evitar comprometimentos ao tratamento e agravar a situação de saúde dos 

pacientes, podendo causar, inclusive, prejuízos irreparáveis. 

 

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A saúde pública brasileira encontra amparo legal na Constituição Federal (CF) de 1988 nos 
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artigos 196, 197 e 198 em que assegura a todos os cidadãos a adequada prestação de 

serviços públicos em saúde como sendo um dever do Estado, ou seja, a CF garante que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e 

econômicas que visem diminuição das incidências de doenças e outros agravos. O Estado é 

o detentor da responsabilidade de oferecer a todos os cidadãos brasileiros, através de 

políticas públicas, serviços voltados para a área da saúde. Regulamentar, fiscalizar e 

controlar faz parte das obrigações do Estado no tocante à prestação dos serviços em saúde 

estabelecidos, no art. 198 da CF de 88. Bem como Art. 39 da CF/88, em que pese a 

promoção de qualificação de servidores. 

 

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

Dada a impossibilidade de mensurar com exatidão os quantitativos e os trechos que serão 

necessários para o período desta contratação. Apresentamos abaixo a estimativa de 

consumo para o período de 12 meses, com base nos exercícios anteriores e nas demandas 

de pacientes cadastrados em nossos sistemas até a presente data. 

Item Especificação  Destinos 

Prováveis/TFD 

Quant. Anual 

Estimada 

01 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/São Paulo/Belém  
35 

02 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Curitiba/Belém 
18 

03 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Brasília/Belém 
35 

04 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/R.J./Belém 
17 

05 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Maranhão/Belém 
17 

06 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Fortaleza/Belém 
18 

07 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Porto 

Alegre/Belém 
15 

08 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Minas 

Gerais/Belém 
15 

QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA  170 
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Item Especificação  Destinos Prováveis/ 

SERVIDORES SESAU 

Quant. Anual 

Estimada 

01 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/São Paulo/Belém  

8 

02 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Curitiba/Belém 

5 

03 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Brasília/Belém 

18 

04 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/R.J./Belém 

10 

05 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Maranhão/Belém 

10 

06 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Fortaleza/Belém 

7 

07 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Porto Alegre/Belém 

7 

08 Passagem aérea em trechos 

nacionais 

Belém/Minas Gerais/Belém 

7 

QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA  72 

 

Ressaltamos que os quantitativos e trechos informados acima são estimativos e não indicam 

qualquer compromisso futuro, quanto aos trechos (Ida/volta ou somente Ida ou somente 

Volta) e aos destinos (sugeridos), para a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, 

podendo estes, serem alterados de acordo com a necessidade dos pacientes e 

disponibilidade de vagas nos diversos Estados e com as agendas de eventos que necessitem 

da partição dos servidores. 

 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS  

5.1. As propostas deverão apresentar especificações objetivas, suficientes e claras e 

serem devidamente assinadas e datadas. 

5.2. As propostas deverão conter Prazo de Validade mínima de 60 (sessenta) dias 

contados da data de sua emissão. 

5.3. O preço das passagens aéreas e/ou terrestres, a ser cobrado pela Contratada, 

deverá estar de acordo com as tabelas praticadas pelas companhias, inclusive em casos de 

tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores 

5.4. A remuneração total a ser paga à agência de viagens será apurada a partir da 

soma do valor ofertado pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens multiplicado 

pela quantidade de passagens emitidas no período faturado. 

Modelo 1 - TFD 
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Item 

Especificação 
do serviço 

(A) 

Quant. Anual 
estimada/TFD 

(B) 

Valor médio 
do Bilhete 

(C)  

Valor da Taxa 
de Adm. de 

Agenciamento 
de Viagem 

(D) 

Valor 
Estimado 
Taxa de 

embarque 

(E) 

Total Anual 

B*(C+D+E) 

01 
Agenciamento 

de Viagem 
170 - - - - 

 Modelo 2 – SESAU/Servidores 

Item 

Especificação 
do serviço 

(A) 

Quant. Anual 
estimada 

Servidores 
SESAU 

(B) 

Valor médio 
do Bilhete 

(C)  

Valor da Taxa 
de Adm. de 

Agenciamento 
de Viagem 

(D) 

Valor 
Estimado 
Taxa de 

embarque 

(E) 

Total Anual 

B*(C+D+E) 

01 
Agenciamento 

de Viagem 
72 - - - - 

 

6 - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DO SERVIÇO 

 

6.1. Os bilhetes e/ou e-tickets deverão ser entregues na Diretoria de Regulação, 

Avaliação, Auditoria e Controle - DIRAC, situada na Passagem São Miguel, 78 -  Centro -  

CEP 67.200-000, e/ Tv. Antônio Bezerra Falcão e Tv. Padre Romeu – Marituba- Pará – 

Fones: (91) 3256-0947 / 3256-1723.  

6.2. Os bilhetes e/ou e-tickets deverão ser entregues em até 48 (quarenta e oito) 

horas, após a solicitação que será encaminhada através de Ofício/Requisição devidamente 

assinados pelo servidor devidamente designado pela Contratante, onde se encontrará todas 

as informações necessárias ao fornecimento das passagens aéreas; 

6.3. A contratada será responsável pela marcação, reserva, reitineração, 

desdobramento e substituição dos bilhetes aéreos quando necessário; 

6.4. A Contratada deverá prestar serviço de assessoramento para definição de 

melhor roteiro, horário, frequência de vôos, conexões, tarifas promocionais e retiradas dos 

bilhetes. Bem como resolução de problemas que venham surgir relacionados a passagens e 

embarques; 

6.5. A emissão de passagens aéreas, deverão ser efetuadas por meio de Prepaid 

Ticket Advice (PTA), informando ao interessado o código de transmissão e a companhia 

aérea ou terrestre; 

6.6. Manter emissor capacitado para atendimento das emissões de passagens aéreas 

nacionais e demais serviços descritos neste Termo de Referência com atendimento 24h, 

incluindo sábados, domingos e feriados, indicando funcionário (a) para atender os casos 

excepcionais e urgentes após horários comerciais, disponibilizando à Contratante, plantão 

de telefones fixos e celulares; 

6.7. As passagens aéreas serão solicitadas, por profissional devidamente 

designado pela DIRAC, conforme agendamento dos pacientes para os locais de tratamento 

fora do domicílio de acordo com as disponibilidades de vagas nos diversos hospitais 

localizados em vários Estados do País; 

6.8. As passagens aéreas deverão ser emitidas pela contratada no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da solicitação, salvo em caso 

excepcionais que possam comprometer a vida ou o tratamento do paciente, nestes casos as 



 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

 

 

 

 

passagens deverão ser emitidas imediatamente quando da solicitação; 

6.9. A Contratada deverá repassar integralmente todos os descontos promocionais 

de tarifas reduzidas concedidos pelas companhias aéreas e/ou terrestres; e, 

6.10. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, a comprovação dos valores 

vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea e/ou terrestres. 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 7.1.Realizar reservas de passagens aéreas em trechos nacionais, com a respectiva 

emissão dos bilhetes e/ou e-tickets, mediante Ofício/Requisição devidamente assinados pelo 

servidor responsável da Contratante;  

7.2. Entregar/Enviar os bilhetes e/ou e-tickets na sede da Contratante, no prazo de 

até 48 (quarenta e oito) horas comerciais, a contar do recebimento da Ofício/Requisição, 

salvo determinação contrária; 

7.3 Providenciar a substituição dos bilhetes e/ou e-tickets emitidos, sempre que a 

Contratante solicitar alterações no itinerário da viagem ou desdobramento no percurso 

inicialmente pretendido. Havendo alteração de tarifa, a Contratada promoverá a 

compensação de valores, tanto como crédito ou como débito, para a Contratante;  

7.4 Atender solicitação de cancelamento dos bilhetes de passagens emitidos, feita 

pela Contratante, independentemente de motivação e sem quaisquer ônus adicionais, 

devendo o mesmo ocorrer dentro do horário comercial da companhia aérea, levando-se em 

consideração a diferença de fuso horário; 

7.5 Eventuais reembolsos deverão ser feitos pelo preço equivalente ao valor da tarifa 

adquirida, deduzidas eventuais taxas/multas aplicadas pelas companhias aéreas, assim 

como os descontos contratuais, inclusive em decorrência de rescisão ou extinção do 

contrato. Os valores das taxas e multas deverão ser informados por bilhete cancelado, 

alterado e/ou não utilizado, além de comprovados os respectivos valores, a cada fatura de 

crédito emitida;  

7.6 Fornecer passagens nacionais, de qualquer companhia aérea que atenda ao 

trecho e horário requisitados, conforme a indicação da Contratante procurando sempre 

obter a melhor tarifa; 

7.7. Nas faturas emitidas pela Contratada deverá está incluso o valor proposto pelo 

serviço de Agenciamento de Viagens conforme ofertado na proposta de preços sobre o valor 

de cada bilhete; 

7.8. Marcar e remarcar os bilhetes e/ou e tickets, sempre que requisitado pela 

Contratante, devendo ser apresentado os valores/taxas praticados pelas companhias para 

que seja recalculado o novo valor do bilhete;  

7.9. Fornecer à Contratante, sem ônus, sempre que solicitado, as tabelas de preços 

das empresas aéreas, para passagens nacionais, bem como, os valores dos serviços 

prestados pelas operadoras referentes à remarcação e reembolso;  

7.10. Possuir suporte administrativo, aparelhamento e pessoal qualificado bem como 

equipamentos de informática que acessem as companhias aéreas através de terminais. A 

Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

Contratada para outras instituições;  

7.11. Apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da assinatura 

do CONTRATO, declaração fornecida pelas empresas aéreas que operam no Brasil, 

atestando que a agência possui condições técnicas para realizar vendas e emissões de 

bilhetes de passagens;  

7.12. Apresentar declaração fornecida pelas principais companhias aéreas, atestando 

que a agência não recebe comissões sobre a venda de passagens aéreas; 

7.13. Ressarcir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, no decorrer do prazo para execução dos serviços 

contratados, sem prejuízo de outras cominações de ordem legal;  

7.14. A Contratada deverá dispor de Agência/Sede nesta cidade de Belém ou Região 
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Metropolitana, caso a mesma não possua, terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 

contados da data de assinatura do contrato, para realizar a sua devida instalação;  

7.15. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se os 

casos em que a CONTRATANTE autorizar emissão por outra tarifa com a devida justificativa; 

7.16. Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais 

periodicidade de vôos e de viagens e de variação de tarifas, inclusive promocionais, 

colaborando na definição do melhor roteiro e informando sobre eventuais vantagens que a 

CONTRATANTE possa obter, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;  

7.17. Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento 

estiverem sendo praticadas pelas empresas aéreas, devendo sempre que possível optar 

pela de menor valor;  

7.18. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva 

do vôo, 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; 

7.19. 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;  

7.20. Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas 

regulares de transporte aéreo, informando a CONTRATANTE, o número do bilhete, código de 

transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e taxas de embarque; 

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

solicitado pela CONTRATANTE, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive 

sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete está à disposição da CONTRATANTE em 

tempo hábil para o embarque do passageiro; 

7.23 Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens 

e/ou trechos não utilizados;  

7.24 Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário 

de viagem ou de desdobramento de percurso, mediante documento oficial apresentado pela 

CONTRATANTE, 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 CONTRATANTE, a ser utilizado como abatimento no valor da fatura posterior; 

7.25. Promover reembolso de passagens não-utilizadas pela CONTRATANTE, 

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 CONTRATANTE;  

7.26. Subsidiar a resolução de problemas que venham ocorrer com passageiros ou 

passagens, quando do embarque ou desembarque; 

7.28. Manter um funcionário à disposição da CONTRATANTE, munido de sistema de 

comunicação que permita sua localização imediata (telefone celular) para atendimento fora 

do horário estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante vinte e quatro 

horas ininterruptas. 

7.29. Zelar para que, durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas pela Contratada, bem como preservadas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no certame; 

7.30. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 

salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem 

devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, bem como aquelas com os 

serviços de entrega dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando a Contratante isenta de 

qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

8.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências 

para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados. 

8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este 

Termo de Referência e seus Encartes. 

8.4. Proceder ao pagamento do Contrato, na forma e nos prazos pactuados. 

8.5. Comunicar à Contratada a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando 

os trechos e locais, bem como, os dados dos pacientes e de seus acompanhantes quando 

for o caso; 

8.6. Emitir as requisições de passagens aéreas nos trechos nacionais numeradas em 

seqüência e assinadas por servidor responsável, devidamente designado pela autoridade 

competente; 

8.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação 

dos serviços contratados. 

8.8. Notificar, por escrito, à Contratada, sobre a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços fixando prazo para a sua correção. 

8.9. Realizar pesquisas nas companhias aéreas e/ou terrestres, bem como solicitar e 

verificar a pesquisa de preços das passagens feitas pela Contratada, comparando-os com os 

praticados no mercado. 

8.10. Notificar, por escrito, a Contratada, sobre a aplicação de eventuais 

penalidades, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

8.11. Solicitar formalmente à Contratada, no caso de não utilização de bilhete de 

passagem, em seu percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao 

trecho (crédito), situação em que a Contratada deverá emitir a correspondente Nota de 

Crédito que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos 

valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela Contratada. 

 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

9.1. A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em 2 

(duas) vias, emitidas e entregues à Unidade Fiscalizadora da Contratante, até o 5º (quinto) 

dia útil de cada mês subseqüente ao da prestação do serviço, para fins de liquidação e 

pagamento; 

9.2. Nos casos de remarcação dos bilhetes aéreos em que houver divergência entre 

os valores encontrados, cabe a Contratante pagar à Contratada o valor desta diferença. 

9.3. No valor do serviço de Agenciamento de Viagens deverão estar incluídos todos 

os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, contribuições parafiscais, transporte, seguro, insumo), além de 

quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato. 

9.4. Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão efetuados pela 

Contratante até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente da apresentação da nota 

fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra legível, em nome da Secretaria 

Municipal de Saúde de Marituba/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 10.299.375/00001-58, 

devidamente atestada e acompanhada do Relatório de Passagens Aéreas Emitidas, devendo 

ser creditados à favor da Contratada e em conta por ela indicada, em moeda corrente 

nacional, mediante ordem bancária, após aceite e atesto por parte do fiscal do contrato. 

9.5. Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante, nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes 

relacionados com os serviços contratados e que, a juízo da Contratante, 

possam, de qualquer forma, causar lhe prejuízos ou colocar em risco a 

prestação dos serviços; 
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b) Inadimplemento das obrigações da Contratante assumidas mediante este 

Contrato; e 

c) erros ou vícios nas Notas Fiscais/Fatura. 

9.6. Havendo irregularidade ou imperfeições na emissão dos documentos fiscais ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma será devolvida pelo Fiscal à 

Contratada e o pagamento ficará pendente até que providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

9.7.  Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, 

impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais 

respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança. 

9.8.  Poderão ser descontadas do pagamento eventuais multas e sanções pendentes 

sobre a Contratada. 

9.9. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito a reajustamento e/ou atualização de valor ou 

quaisquer ônus para a Contratante. 

9.10. Para o pagamento a Contratante realizará consulta prévia, quanto, a 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil - Certidão 

Conjunta – FGTS e INSS); Certidão Negativa de Débito Trabalhista ; Regularidade Fiscal 

Estadual/Municipal (Receita Estadual/ Receita Municipal); para verificar a manutenção das 

condições de habilitação. 

9.11. Constatada a situação de irregularidade, a Contratada será notificada, por 

escrito, para que no prazo de 30 (trinta) dias regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa, sob pena de rescisão contratual. 

9.11.1.  O prazo estipulado poderá ser prorrogado a critério da Administração. 

9.12. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à 

Contratante, por meio de documento oficial emitido pela Contratada informando a nova 

fonte para pagamento, ficando sob inteira responsabilidade da Contratada os prejuízos 

decorrentes de pagamentos incorretos devidos à falta de informação. 

9.13. Os bilhetes de passagens aéreas, nacionais, regularmente emitidos e não 

utilizados, até o décimo dia de sua emissão, deverão ser cancelados e reembolsados à 

Contratante, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, respeitando-se as condições 

previstas pelas companhias aéreas. 

9.14. O reembolso de valores pagos relativos a passagens regularmente emitidas e 

não utilizadas será efetuado mediante apresentação de Nota de Crédito, para fins de 

compensação com faturas a vencer, demonstrando entre outras informações o nº do bilhete 

da passagem emitida e não utilizada, o nome dos passageiros e da companhia aérea, 

conforme o caso, o(s) trecho(s) do vôo/percurso terrestre (ida e/ou volta); o valor da tarifa 

cobrado; os valores de eventuais multas ou taxas administrativas, taxas de embarque e o 

valor total líquido do crédito, com data e assinatura do representante da contratada. 

 

 

10. DAS SANÇÕES 

 

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Marituba poderá: 

 10.1. aplicar a contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis;  

 10.2. Fica estabelecido o seguinte percentual de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total do contrato, para os casos de atraso, sem a devida justificativa e após 

aceitação pela Secretária Municipal de Saúde, inexecução ou desistência da contratada; 

 10.3. O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser 
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disponibilizada pelo Município de Marituba, garantido o direito ao contraditório, em até 5 

(cinco) dias úteis de seu recebimento protocolado, sem prejuízo das demais sanções legais 

a serem estabelecidas no Edital. 

10.4. As sanções por infração administrativa serão aplicadas nos termos da Lei nº 

8.666, de 1993 e alterações posteriores e são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou no caso de multas cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

11. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

O Critério de avaliação das propostas será dado pelo tipo MENOR PREÇO ofertado 

pela Taxa de Administração para prestação do serviço de Agenciamento de Viagens 

oferecido pelas agências interessadas. 

 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 O Prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data 

de sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. Contudo, a publicação do referido extrato na Imprensa Oficial nos 

termos do Art. 61, Parágrafo Único da Lei de Licitações, será condição indispensável para 

sua eficácia. 

 

13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A fiscalização e o acompanhamento da prestação dos serviços caberão diretamente à 

Contratante, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, especificamente por servidor 

designado, a quem compete verificar se a Contratada está executando corretamente os 

serviços, obedecendo aos termos do Contrato e os demais documentos que o integram. 

Para acompanhamento e fiscalização do contrato ao serviços prestados ao TFD será 

designada a Servidora ODALEIA DA SILVA PALHETA – Coordenadora do Programa de 

Tratamento Fora do Domicílio TFD e MARIA LEIDIANE BARROS DE OLIVEIRA 

BALTAZAR para acompanhamento e fiscalização do Contrato destinado à demanda dos 

servidores desta SESAU. Outrossim, este contrato fica ainda sob Fiscalização da Gerência de 

Contratos da Secretaria Municipal de Saúde. 

O fiscal do contrato não terá nenhum poder de mando, gerência ou controle sobre os 

empregados designados pela Contratada para a prestação dos serviços, objeto do presente 

Termo de Referência, cabendo-lhe, no acompanhamento e na fiscalização do Contrato, 

registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à empresa, por meio 

do seu representante e/ou preposto, as providências necessárias à sua regularização, as 

quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.  

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 corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 

e/ou prepostos. 

 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 14.1. Poderão participar do Procedimento Licitatório: 

a) empresas do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas e que 

satisfaçam as demais condições estabelecidas no Instrumento Convocatório; 

b) Participarão da Sessão Oficial os representantes efetivamente credenciados. 

c) A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral 

dos termos contido no Instrumento Convocatório e seus Anexos e leis aplicáveis. 

 14.2. É vedada a participação de empresa:  

14.2.1.  Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
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em dissolução ou em liquidação;  

14.2.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso 

participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 

97, parágrafo único da c) Lei Federal 8.666/93;  

14.2.3. Empresa suspensa ou impedida de transacionar com a Administração 

Pública ou qualquer dos seus órgãos descentralizados; 

14.2.4. Empresa estrangeira que não estiver estabelecida em território nacional;  

14.2.5. Que esteja reunida em consórcio ou coligação;  

14.2.6. Empresa cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja 

servidor da Prefeitura Municipal de Marituba;  

14.2.7. Empresas que incidam nas situações dispostas no art. 9 da Lei 8.666/93. 

14.2.8. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da 

licitante, que pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

14.2.9. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento da objeto 

licitado e das condições não serão consideradas para reclamações futuras, ou de 

forma a desobrigar a sua execução. 

 14.3. A Prefeitura Municipal de Marituba reserva-se o direito de liberar a Nota Fiscal 

para pagamento, somente após o responsável pela Secretaria, aferir a quantidade, 

especificações, qualidade e adequações dos Materiais entregues com as do Termo de 

Referência. 

Marituba, 30 de abril de 2017. 

 

 

EDIVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA 

Diretor de Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle – DIRAC 

 

 

 

CRISTIANA BRAGA 
Diretora Administrativa / SESAU 

 

 

 

HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II  
 

 PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 
 
À. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Licitação: N° 006-PP-PMM-SESAU. 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
Tipo: TIPO MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS OFERECIDOS PELAS AGÊNCIAS INTERESSADOS. 
 

 
A  empresa, ..................................,  com  sede  na  Rua/Av.  

....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinado por seu 
representante legal, interessada na participação doPREGÃO PRESENCIAL N° XXXXX-PP-PMM-SESAU 
.encaminha a presente PROPOSTA DE PREÇOS, do tipo “TIPO MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS”, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, 
CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHOS NACIONAIS 
PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE 
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD E SEUS ACOMPANHANTES/RESPONSÁVEIS QUANDO 
NECESSÁRIO. BEM COMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO AÉREO DE 
SERVIDORES DESTA SECRETARIA, VISANDO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, 
REUNIÕES, TREINAMENTOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA. APURADO PELO MENOR VALOR OFERTADO PELA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 
OFERECIDO PELAS AGÊNCIAS INTERESSADAS”, de acordo com as especificações detalhadas no Anexo 

I, bem como das determinações de apresentação presentes no Edital, nas seguintes condições: 
 
 

MODELO 1 - TFD 

ITEM 

Especificação do 

Serviço 

(A) 

Quant. Anual 

estimada/TFD 

(B) 

Valor 

médio 

do 

Bilhete 

(C)  

Valor da taxa 

de Adm. De 

Agenciamento 

de viagem 

(D) 

Valor 

estimado taxa 

de embarque 

(E) 

Total Anual 

B* (C+D+E) 

01 

AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS: 170 - - - - 

 
MODELO 2 – SESAU/SERVIDORES 

ITEM 

Especificação do 

Serviço 

(A) 

Quant. Anual 

estimada/TFD 

(B) 

Valor 

médio 

do 

Bilhete 

(C)  

Valor da taxa 

de Adm. De 

Agenciamento 

de viagem 

(D) 

Valor 

estimado taxa 

de embarque 

(E) 

Total Anual 

B* (C+D+E) 

01 

AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS: 72 - - - - 

 
 

a) Valor total global estimado: R$ _______________ (por extenso);  

b) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para o seu recebimento e 

abertura;  

c) Declaramos aceitar as condições do presente Edital, sem restrições de qualquer natureza, e que, fornecerá 

o objeto de acordo com as normas e especificações vigentes, pelo preço proposto;  
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d) Declaramos que o fornecimento dar-se-á nos moldes previstos no Termo de Referencia - Anexo I, parte 

integrante do Edital;  

e) Qualificação e cargo do(s) Representante(s) Legal(is) da empresa, que, se vencedora, assinará o Contrato 

de fornecimento do objeto da presente licitação;  

f) Banco _____ Agência _____ e Conta Corrente, onde será depositado o pagamento das obrigações 

pactuadas. 

 
 

LOCAL, _____ de ___________________ de2017 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome e assinatura de representante legal da licitante  

 

 

 

 
Obs.: Este modelo tem por objetivo facilitar o trabalho da empresa, admitindo-se adaptações e acréscimos que 
melhor se ajustem à Proposta a ser formulada.  
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ANEXO III 

(papel timbrado da licitante) 
 
 

Minuta de Carta de Credenciamento 

 
À 
Prefeitura Municipal de Marituba - PA 

REF.: EDITAL DE PREGÃOPRESENCIAL. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PP-PMM-SESAU. 

 
 

Indicamos o (a) Senhor (a) ________________________, portador da cédula de identidade 
nº __________________________, Órgão expedidor _________, como nosso representante legal na Licitação em 
referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, dar lances, prestar 
todos os esclarecimentos a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os 
atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 
 
 

Local e data 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV 

(papel timbrado da licitante) 
 

Modelo Declaração de Idoneidade 
 
    
Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PMM-PP-SESAU, DECLARA, que 

não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente certame. 
 
 
 
 
Local e data 

 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO V 

        (papel timbrado da licitante) 
 

Declaração de ciência que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

 
   
 Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PP-PMM-SESAU, 

DECLARO (A) (MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro (imos) plenamente os requisitos de habilitação e atendo 
(emos) a todas as exigências do Edital, tendo assim condições para participação no presente certame. 
 

Declaramos que não nos encontramos em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar 
Federal 123/2006. 
 
 
Observação: Em caso de ME ou EPP, deve ser citada nesta declaração. 
 
 
 
Local e data 

 
 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VI 

 

(papel timbrado da licitante) 
 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

 
À 
Prefeitura Municipal de Marituba 
Ref :EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PP-PMM-SESAU. 

 
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua --------------------------------
------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal 
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PP-PMM-
SESAU, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
1. Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da 
Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 
9.854/1999. 

2. Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo 
funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º 
da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90),  

3. Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 
8.666/93; 
 

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma 
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 
supracitada declaração. 
 

4. os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas 
as informações, condições de fornecimento do objeto; 

 
 

Local, ____/____/____ 

 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 
CNPJ da empresa: 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM DE 
UM LADO, OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DE 
OUTRO LADO, A EMPRESA .......................................... 
.................................., CONSOANTE AS CLÁUSULAS 
SEGUINTES: 

 
 

O FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL, CNPJ 10.299.375/0001-58, sediada na 

rua João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, CEP 67.200-000 – Marituba-Pará, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representada por sua Secretária Municipal, Srª HELEN LUCY MENDES 

GUIMARÃES BEGOT, brasileira, RG 2593554-SSP/PA e CPF 374.038.422-00, domiciliada e residente 

na Rua 02 de Junho, Travessa Mucajá nº 10, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA, e de outro lado a 

empresa XXXXXXXXXXXXX CNPJXXXXXXXXXXXX estabelecida na 

.........XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.........., denominada CONTRATADA, neste ato representada 

por  ....XXXXXXXXXXXXXXXXX......, ocupando  o  cargo  de  ..XXXXXXXXXXXXXXXXXXX...,  

naturalidade, estado civil, RG........., e CPF.................., denominada CONTRATADA, vencedora do 

Pregão Presencial nº XXX/2017-PMM-PP-SESAU-, devidamente homologado pela ordenadora de 

despesas, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, que será regido pelas cláusulas 

e condições que mutuamente acordam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1 –PREGÃO PRESENCIAL que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO 

DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHOS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS 

DEMANDAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DO 

DOMICÍLIO – TFD E SEUS ACOMPANHANTES/RESPONSÁVEIS QUANDO NECESSÁRIO. BEM 

COMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO AÉREO DE SERVIDORES 

DESTA SECRETARIA, VISANDO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, REUNIÕES, 

TREINAMENTOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE MARITUBA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 

alterações, bem como na licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PP-PMM-

SESAU 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

3.1.Realizar reservas de passagens aéreas em trechos nacionais, com a respectiva emissão dos bilhetes 
e/ou e-tickets, mediante Ofício/Requisição devidamente assinados pelo servidor responsável da 
Contratante;  
3.2. Entregar/Enviar os bilhetes e/ou e-tickets na sede da Contratante, no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas comerciais, a contar do recebimento da Ofício/Requisição, salvo determinação contrária; 
3.3 Providenciar a substituição dos bilhetes e/ou e-tickets emitidos, sempre que a Contratante solicitar 
alterações no itinerário da viagem ou desdobramento no percurso inicialmente pretendido. Havendo 
alteração de tarifa, a Contratada promoverá a compensação de valores, tanto como crédito ou como 
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débito, para a Contratante;  
3.4 Atender solicitação de cancelamento dos bilhetes de passagens emitidos, feita pela Contratante, 
independentemente de motivação e sem quaisquer ônus adicionais, devendo o mesmo ocorrer dentro do 
horário comercial da companhia aérea, levando-se em consideração a diferença de fuso horário; 
3.5 Eventuais reembolsos deverão ser feitos pelo preço equivalente ao valor da tarifa adquirida, 
deduzidas eventuais taxas/multas aplicadas pelas companhias aéreas, assim como os descontos 
contratuais, inclusive em decorrência de rescisão ou extinção do contrato. Os valores das taxas e multas 
deverão ser informados por bilhete cancelado, alterado e/ou não utilizado, além de comprovados os 
respectivos valores, a cada fatura de crédito emitida;  
3.6 Fornecer passagens nacionais, de qualquer companhia aérea que atenda ao trecho e horário 
requisitados, conforme a indicação da Contratante procurando sempre obter a melhor tarifa; 
3.7. Nas faturas emitidas pela Contratada deverá está incluso o valor proposto pelo serviço de 
Agenciamento de Viagens conforme ofertado na proposta de preços sobre o valor de cada bilhete; 
3.8. Marcar e remarcar os bilhetes e/ou e tickets, sempre que requisitado pela Contratante, devendo ser 
apresentado os valores/taxas praticados pelas companhias para que seja recalculado o novo valor do 
bilhete;  
3.9. Fornecer à Contratante, sem ônus, sempre que solicitado, as tabelas de preços das empresas 
aéreas, para passagens nacionais , bem como, os valores dos serviços prestados pelas operadoras 
referentes à remarcação e reembolso;  
3.10. Possuir suporte administrativo, aparelhamento e pessoal qualificado bem como equipamentos de 
informática que acessem as companhias aéreas através de terminais. A Contratante não aceitará, sob 
nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras instituições;  
3.11. Apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da assinatura do CONTRATO, 
declaração fornecida pelas empresas aéreas que operam no Brasil, atestando que a agência possui 
condições técnicas para realizar vendas e emissões de bilhetes de passagens;  
3.12. Apresentar declaração fornecida pelas principais companhias aéreas, atestando que a agência não 
recebe comissões sobre a venda de passagens aéreas; 
3.13. Ressarcir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os danos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, no decorrer do prazo para execução dos serviços contratados, sem prejuízo de outras 
cominações de ordem legal;  
3.14. A Contratada deverá dispor de Agência/Sede nesta cidade de Belém ou Região Metropolitana, 
caso a mesma não possua, terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura 
do contrato, para realizar a sua devida instalação;  
3.15. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se os casos em que a 
CONTRATANTE autorizar emissão por outra tarifa com a devida justificativa; 
3.16. Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais periodicidade de vôos e 
de viagens e de variação de tarifas, inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e 
informando sobre eventuais vantagens que a CONTRATANTE possa obter, sem que isso implique 
acréscimo nos preços contratados;  
3.17. Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo 
praticadas pelas empresas aéreas, devendo sempre que possível optar pela de menor valor;  
3.18. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva do vôo, 
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; 
3.19. 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;  
3.20. Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte 
aéreo, informando a CONTRATANTE, o número do bilhete, código de transmissão, companhia aérea, 
valor dos trechos e taxas de embarque; 
3.21. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pela 
CONTRATANTE, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e 
feriados, devendo o bilhete está à disposição da CONTRATANTE em tempo hábil para o embarque do 
passageiro; 
3.23 Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos não 
utilizados;  
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3.24 Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou de 
desdobramento de percurso, mediante documento oficial apresentado pela CONTRATANTE, 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 CONTRATANTE, a ser utilizado como 
abatimento no valor da fatura posterior; 
3.25. Promover reembolso de passagens não-utilizadas pela CONTRATANTE, 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 CONTRATANTE;  
3.26. Subsidiar a resolução de problemas que venham ocorrer com passageiros ou passagens, quando 
do embarque ou desembarque; 
3.28. Manter um funcionário à disposição da CONTRATANTE, munido de sistema de comunicação que 
permita sua localização imediata (telefone celular) para atendimento fora do horário estabelecido, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante vinte e quatro horas ininterruptas. 
3.29. Zelar para que, durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 
Contratada, bem como preservadas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame; 
3.30. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 
alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 
serviços, bem como aquelas com os serviços de entrega dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando 
a Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, 

nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

4.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para tratar de 

assuntos pertinentes aos serviços contratados. 

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

seus Encartes. 

4.4. Proceder ao pagamento do Contrato, na forma e nos prazos pactuados. 

4.5. Comunicar à Contratada a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando os trechos e locais, 
bem como, os dados dos pacientes e de seus acompanhantes quando for o caso; 
4.6. Emitir as requisições de passagens aéreas nos trechos nacionais numeradas em seqüência e 
assinadas por servidor responsável, devidamente designado pela autoridade competente; 
4.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 
contratados. 
4.8. Notificar, por escrito, à Contratada, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços fixando prazo para a sua correção. 
4.9. Realizar pesquisas nas companhias aéreas e/ou terrestres, bem como solicitar e verificar a pesquisa 
de preços das passagens feitas pela Contratada, comparando-os com os praticados no mercado. 
4.10. Notificar, por escrito, a Contratada, sobre a aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
4.11. Solicitar formalmente à Contratada, no caso de não utilização de bilhete de passagem, em seu 
percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que a 
Contratada deverá emitir a correspondente Nota de Crédito que, por medida de simplificação processual, 
deve se dar mediante glosa dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela 
Contratada. 
 

CLÁUSULA QUINTA-  DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
5.1. A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em 2 (duas) vias, 
emitidas e entregues à Unidade Fiscalizadora da Contratante, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês 
subseqüente ao da prestação do serviço, para fins de liquidação e pagamento; 
5.2. Nos casos de remarcação dos bilhetes aéreos em que houver divergência entre os valores 
encontrados, cabe a Contratante pagar à Contratada o valor desta diferença. 
5.3. No valor do serviço de Agenciamento de Viagens deverão estar incluídos todos os custos e 
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despesas, tais como: custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos sociais e trabalhistas, 
contribuições parafiscais, transporte, seguro, insumo), além de quaisquer outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Contrato. 
5.4. Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão efetuados pela Contratante até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subseqüente da apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem 
rasura, em letra legível, em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/Fundo Municipal de 
Saúde, CNPJ nº 10.299.375/00001-58, devidamente atestada e acompanhada do Relatório de 
Passagens Aéreas Emitidas, devendo ser creditados à favor da Contratada e em conta por ela indicada, 
em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, após aceite e atesto por parte do fiscal do 
contrato. 
5.5. Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante, nos seguintes casos: 
a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes relacionados com os serviços 
contratados e que, a juízo da Contratante, possam, de qualquer forma, causar lhe prejuízos ou colocar 
em risco a prestação dos serviços; 
b) Inadimplemento das obrigações da Contratante assumidas mediante este Contrato; e 
c) erros ou vícios nas Notas Fiscais/Fatura. 
5.6. Havendo irregularidade ou imperfeições na emissão dos documentos fiscais ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, a mesma será devolvida pelo Fiscal à Contratada e o pagamento ficará 
pendente até que providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 
5.7.  Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e 
contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar 
discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança. 
5.8.  Poderão ser descontadas do pagamento eventuais multas e sanções pendentes sobre a 
Contratada. 
5.9. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus para a Contratante. 
5.10. Para o pagamento a Contratante realizará consulta prévia, quanto, a Habilitação Jurídica, 
Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil - Certidão Conjunta – FGTS e INSS); Certidão 
Negativa de Débito Trabalhista; Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Receita Estadual/ Receita 
Municipal); para verificar a manutenção das condições de habilitação. 
5.11. Constatada a situação de irregularidade, a Contratada será notificada, por escrito, para que no 
prazo de 30 (trinta) dias regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de 
rescisão contratual. 
5.11.1.  O prazo estipulado poderá ser prorrogado a critério da Administração. 
5.12. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à Contratante, por meio de 
documento oficial emitido pela Contratada informando a nova fonte para pagamento, ficando sob inteira 
responsabilidade da Contratada os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devidos à falta de 
informação. 
5.13. Os bilhetes de passagens aéreas, nacionais, regularmente emitidos e não utilizados, até o décimo 
dia de sua emissão, deverão ser cancelados e reembolsados à Contratante, no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias, respeitando-se as condições previstas pelas companhias aéreas. 
5.14. O reembolso de valores pagos relativos a passagens regularmente emitidas e não utilizadas será 
efetuado mediante apresentação de Nota de Crédito, para fins de compensação com faturas a vencer, 
demonstrando entre outras informações o nº do bilhete da passagem emitida e não utilizada, o nome dos 
passageiros e da companhia aérea, conforme o caso, o(s) trecho(s) do vôo/percurso terrestre (ida e/ou 
volta); o valor da tarifa cobrado; os valores de eventuais multas ou taxas administrativas, taxas de 
embarque e o valor total líquido do crédito, com data e assinatura do representante da contratada. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura com validade de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado de acordo com art. 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

Contudo, a publicação do referido extrato na Imprensa Oficial nos termos do Art. 61, Parágrafo Único da 
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Lei de Licitações, será condição indispensável para sua eficácia. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e 

poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, e na Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente da SESAU, conforme a 
gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou 
prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais; 
8.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial da União, as seguintes penalidades, garantida 
ampla e prévia defesa em processo administrativo: 

8.2.1. Advertência, por escrito; 
8.2.2. Multa de meio por cento sobre o valor total do contrato, por cada dia de atraso 
injustificado no cumprimento dos prazos para a entrega do material previsto no Termo de 
Referência; 
8.2.3. Multa de vinte por cento sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento 
total ou parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência; 
8.2.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a dois anos; 

8.3. Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o atraso para a 
entrega dos itens for superior a trinta dias corridos, ensejando a aplicação de penalidade do item 8.2.3, 
bem como a rescisão contratual; 
8.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração da SESAU, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas; 
8.5. As sanções estabelecidas nos itens 8.2.1, 8.2.4 e 8.2.5, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com aquelas previstas nos itens 8.2.2 e 8.2.3, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados; 
8.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União – DOU; 
8.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a contar da data 
do recebimento da intimação; 
8.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a data do 
vencimento, esse valor será descontado da nota fiscal que vier a fazer jus; 
8.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença 
ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice 
Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou outro índice que porventura venha substituí-lo. 
 

CLÁUSULA NONVA- DO VALOR E REAJUSTE 

9.1 - O valor total da presente avença é de R$ ____________ (____________) e será empenhado nos 

termos do §3º, do art. 60 e c/c o art. 61 da Lei nº 4.320/64, conforme planilha abaixo, a ser pago de 

forma proporcional a licitante vencedora no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento do contratado, pela administração, conforme autorizações expedidas pela Administração 

Municipal e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos da proposta adjudicada. 

9.2 – Os objetos serão fiscalizados e o pagamento será efetuado em conta corrente da CONTRATADA. 

9.3 - A Contratada obriga – se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, 

os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao quantitativo dos serviços, no montante de 

até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado contrato, de acordo com o § 1º, do art. 65, da 
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Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

9.4 -  Os reajustes serão previstos por acordo entre as partes em de acordo com o Art. 65, Inciso II, da 

Lei 8.666/93.                                  

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, no 

Projeto/Atividade:  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 
Ficha: 795 
Unidade: 020303 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
Dotação Orçamentária: 10.302.0004.2093.0000 – ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   
Cat. Econômica: 3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte de Recurso: 0 1 41 Transferência de Convênio da União para SUS 
Unidade: 020303 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
Dotação Orçamentária: 10.122.0004.2079.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE 
Cat. Econômica: 3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte de Recurso: 0 1 41 Transferência de Convênio da União para SUS 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA–DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

11.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, 
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
11.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para tratar de 
assuntos pertinentes aos serviços contratados. 
11.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de Referência 
e seus Encartes. 
11.4. Proceder ao pagamento do Contrato, na forma e nos prazos pactuados. 
11.5. Comunicar à Contratada a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando os trechos e 
locais, bem como, os dados dos pacientes e de seus acompanhantes quando for o caso; 
11.6. Emitir as requisições de passagens aéreas nos trechos nacionais numeradas em seqüência e 
assinadas por servidor responsável, devidamente designado pela autoridade competente; 
11.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 
contratados. 
11.8. Notificar, por escrito, à Contratada, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços fixando prazo para a sua correção. 
11.9. Realizar pesquisas nas companhias aéreas e/ou terrestres, bem como solicitar e verificar a 
pesquisa de preços das passagens feitas pela Contratada, comparando-os com os praticados no 
mercado. 
11.10. Notificar, por escrito, a Contratada, sobre a aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
11.11. Solicitar formalmente à Contratada, no caso de não utilização de bilhete de passagem, em seu 

percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que a 

Contratada deverá emitir a correspondente Nota de Crédito que, por medida de simplificação processual, 

deve se dar mediante glosa dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela 

Contratada 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DO SERVIÇO 

 
12.1. Os bilhetes e/ou e-tickets deverão ser entregues na Diretoria de Regulação, Avaliação, Auditoria e 
Controle - DIRAC , situada na Passagem São Miguel, 78 -  Centro -  CEP 67.200-000, e/ Tv. Antônio 
Bezerra Falcão e Tv. Padre Romeu – Marituba- Pará – Fones: (91) 3256-0947 / 3256-1723.  
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12.2. Os bilhetes e/ou e-tickets deverão ser entregues em até 48 (quarenta e oito) horas, após a 
solicitação que será encaminhada através de Ofício/Requisição devidamente assinados pelo servidor 
devidamente designado pela Contratante, onde se encontrará todas as informações necessárias ao 
fornecimento das passagens aéreas; 
12.3. A contratada será responsável pela marcação, reserva, reitineração, desdobramento e substituição 
dos bilhetes aéreos quando necessário; 
12.4. A Contratada deverá prestar serviço de assessoramento para definição de melhor roteiro, horário, 
frequência de vôos, conexões, tarifas promocionais e retiradas dos bilhetes. Bem como resolução de 
problemas que venham surgir relacionados a passagens e embarques; 
12.5. A emissão de passagens aéreas, deverão ser efetuadas por meio de Prepaid Ticket Advice(PTA), 
informando ao interessado o código de transmissão e a companhia aérea ou terrestre; 
126. Manter emissor capacitado para atendimento das emissões de passagens aéreas nacionais e 
demais serviços descritos neste Termo de Referência com atendimento 24h, incluindo sábados, 
domingos e feriados, indicando funcionário (a) para atender os casos excepcionais e urgentes após 
horários comerciais, disponibilizando à Contratante, plantão de telefones fixos e celulares; 
12.7. As passagens aéreas serão solicitadas, por profissional devidamente designado pela DIRAC, 
conforme agendamento dos pacientes para os locais de tratamento fora do domicílio de acordo com as 
disponibilidades de vagas nos diversos hospitais localizados em vários Estados do País; 
12.8. As passagens aéreas deverão ser emitidas pela contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas após o recebimento da solicitação, salvo em caso excepcionais que possam comprometer a 
vida ou o tratamento do paciente, nestes casos as passagens deverão ser emitidas imediatamente 
quando da solicitação; 
12.9. A Contratada deverá repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas 
concedidos pelas companhias aéreas; 
12.10. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, a comprovação dos valores vigentes das tarifas 
à data da emissão das passagens, por companhia aérea. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUIAIS 

13.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas: 

I – Unilateralmentepelo CONTRATANTE: 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação dos seus 

objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por essa lei; 

II- Por acordo das partes: 

a) Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços ou do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstância 

superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação 

ao cronograma financeiro fixado, sem correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 

execução dos serviços; 

c) Nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que serão tratados de acordo com a legislação 

vigente e exigirão detida análise econômica para a avaliação de eventual desequilíbrio econômico–

financeiro do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

14.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito 

público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

14.2 – Ficam fazendo parte integrante desse instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento 

convocatório que o precedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo 

licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° xxxxxxxxxxxxx. 

14.3 – Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência 
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de normas federais e municipais disciplinados a matéria. 

14.4 – Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do 

ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação, ou precedente. 

14.5- Fica eleito o Foro da cidade de Marituba, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

14.6 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 
Marituba (PA), ____de ____ de 2017. 

 
______________________________________ 

Helen Lucy Mendes Guimarães Begot 
Secretária Municipal de Saúde 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 

______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
CNPJ XXX.XXX/XXXXX 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
1.___________________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
2.___________________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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