
 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 004/2019 

 
 

CRECI 21ª REGIÃO – PB 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO” 
 
 O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região – PB, através da 
Comissão Permanente de Licitação, comunica que, de acordo com o que dispõe a Lei nº 
8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, fará realizar abertura de 
procedimento licitatório na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, tipo MENOR PREÇO, com 
fulcro no art. 45, §1º, I, da Lei 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002, conforme especificações e 
condições estabelecidas neste edital. 
 
1. DADOS PRELIMINARES:  
 

O CRECI – 21ª Região-PB receberá as propostas, conforme a seguir: 
 
ABERTURA: 
Data: 16 de julho de 2019 (terça-feira) 
Horário local: 09h30  
 
LOCAL: 
Sede do CRECI/PB localizada na Avenida Almirante Barroso, 918, Térreo - Sala de 

Reunião “Corretor de Imóveis Jorge Varietê”, Centro, João Pessoa-PB, CEP.: 58013-120. 
 

2. OBJETO: 
 

2.1 Constitui objeto do presente edital a contratação de serviço de natureza 
continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, 
emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e 
internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), conforme especificações 
constantes no Anexo I – deste certame. 
 
3. FONTES DOS RECURSOS/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ SUPORTE LEGAL 
 

3.1 As despesas decorrentes com a execução das obrigações derivadas desta licitação 
onerarão os recursos da dotação orçamentária própria do CONSELHO REGIONAL DE 
CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DA PARAÍBA e específica no orçamento para o corrente 
exercício financeiro, assim discriminada: 

3.1.1. Compra de Passagens - 6.3.1.3.04.01.058 – Passagens aéreas e terrestres; 
3.2. O valor total estimado para contratação do objeto deste Edital será R$ 25.423,20 

(vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme está 
descriminado a seguir: 



 

 

ITEM 1 

DESCRIÇÃO Agenciamento de 
viagens 

QTD ESTIMADA DE BILHETES (ANUAL) 
(A) 

20* 

VALOR MÉDIO DO BILHETE (UNITÁRIO) 
(B) 

R$1.120,40 

PERCENTUAL A SER COTADO NA LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (emissão, 

remarcação e cancelamento) 
Não superior a 10% sob pena de desclassificação da proposta 

(C) 

 
10% 

VALOR ESTIMADO DA TAXA DE EMBARQUE POR TRECHO 
(UNITÁRIO) 

(D) 

R$38,72 

TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
(E) 

E=A*[(B+C)+D)] 

 
R$25.423,20 

*Foi mantida a média dos anos anteriores. 
 
3.3 Os valores informados no demonstrativo acima são estimativos, servirão tão 

somente como subsídio às licitantes para formulação das propostas, não constituindo 
qualquer compromisso futuro, pois o fornecimento das passagens será mediante requisição e 
de acordo com as necessidades do CRECI-PB. 

3.4 O presente certame reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002 e suas 
posteriores alterações. 
3.5 Esta licitação foi regularmente autorizada conforme consta do processo 

administrativo de nº 004/2019. 
 

4. TIPO DE PROCEDIMENTO E CONTRATAÇÃO 
 
O presente procedimento licitatório obedecerá ao tipo “MENOR PREÇO”, conforme 

disposições do art. 45, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002. 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
 
5.1 PARTICIPAÇÃO 

 
5.1.1 Poderá participar deste certame toda e qualquer empresa individual ou 

sociedade regularmente estabelecida no país, que seja especializada no ramo do objeto da 
licitação, e que satisfaça a todas as exigências do presente edital, especificações e normas, de 
acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste edital. 

5.1.2 Será vedada a participação das empresas: 
5.1.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
5.1.2.2. Sob processo de falência ou recuperação judicial; 
5.1.2.3. Impedidas de licitar e contratar com o CRECI/PB; 



 

5.1.2.4. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c a 
Lei 10.520/2002; 
5.1.2.5 Reunidas em consórcio; 
5.1.3 As empresas participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos da 

licitação, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, e não podem invocar 
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta e do 
integral cumprimento do contrato. 

5.1.4 Somente poderão participar da licitação as empresas que atenderem as 
exigências deste instrumento. 
 
5.2 DA REPRESENTAÇÃO 
 

5.2.1 A representação por mandatário, perante o Pregoeiro de Licitação, deve ser 
feita mediante procuração pública ou particular, para fins de licitação, original ou em cópia 
autenticada, devidamente reconhecida em cartório, a qual será apresentada acompanhada de 
um documento de identificação. A procuração original ou cópia autenticada não será 
devolvida. 

5.2.2 Caso seja sócio ou titular da empresa, o licitante deverá apresentar o 
documento que comprove a sua competência de representar a mesma, em fotocópia 
autenticada, que não será devolvida. 

5.2.3 A identificação do representante será feita no momento da entrega dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, bem como no início de cada sessão pública. 

5.2.4 Na hipótese da firma participante enviar portador não qualificado para 
representá-la, não será, por isso, inabilitada para participar da licitação, mas não poderá o 
simples portador se manifestar em nome da firma durante as sessões. O portador sem 
poderes de representação não poderá se qualificar como legítimo defensor dos interesses da 
proponente; não terá o direito de assinar as atas das sessões, nem solicitar que se consignem 
observações que eventualmente julgue necessárias. 

5.2.5 Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos 
da Lei Complementar n.º 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos 
arts. 42 a 45 da referida Lei, é necessário, no ato da apresentação dos documentos de 
Habilitação, a apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º 
da IN 103/2007 do DNRC – Departamento Nacional de Registro no Comércio; 

5.2.6 Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte não apresente a certidão, na forma do item anterior, este poderá participar do 
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos nos arts. 
42 a 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

5.2.7 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração para tal, pode representar 
mais de uma empresa junto no Pregão Presencial promovido pelo do CRECI/PB, sob pena de 
indeferimento da Habilitação para ambas; 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

6.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 



 

PREGÃO Nº 002/2019 – CRECI/PB  
PROCESSO Nº004/2019 
 
ENVELOPE “B” - PROPOSTAS COMERCIAIS 
PREGÃO Nº 002/2019 – CRECI/PB  
PROCESSO Nº004/2019 

 
6.2 É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA 

COMERCIAL. 
6.3 Os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais deverão ser 

apresentados por preposto da LICITANTE com poderes de representação legal, através de 
procuração pública ou particular com firma reconhecida. A não apresentação não implicará em 
inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da LICITANTE, 
salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprove tal condição 
através de documento legal. 

6.4 Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas 
Comerciais de mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de 
procuração, poderá representar mais de uma LICITANTE junto ao PREGOEIRO, sob pena de 
exclusão sumária das LICITANTES representadas. 

6.5 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos 
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o 
Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 
 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A”. 
 

7.1 Quanto à habilitação jurídica: 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, com as devidas alterações, conforme 
determina o Art. 2031 do Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002); 

 
7.2 Quanto à regularidade fiscal: 
a) Prova de Inscrição no Certificado Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS; 
c) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da 

União, expedida pela Receita Federal; 
d) Certidão Negativa de Débito Estadual e Municipal da sede da empresa licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
7.3 Quanto à regularidade econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 
a) Certidão negativa de falência e concordata/recuperação judicial ou extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
7.4 Quanto à qualificação técnica, deverá à licitante apresentar: 
a) Comprovação da capacidade técnica da empresa licitante para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto 



 

desta licitação, a ser feita por intermédio de Atestado(s) ou Certidões fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado; 

b) O licitante deverá apresentar, ainda, comprovante de registro/inscrição válido no 
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR. 

 
7.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser requeridos os originais 

para mera conferência. Contudo, os documentos que contiverem assinaturas, no caso de 
cópias, deverão ser autenticadas em Cartório. Aludida documentação, caso aberto o envelope 
e examinado pelo Pregoeiro de Licitação, fará parte dos autos e não será devolvida; 

7.6 Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou 
seja, se da matriz, todos deverão ser da matriz, se de alguma filial, todos deverão ser da 
mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e filiais. Caso a 
empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a 
documentação; 

7.7 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste tópico do Edital 
implicará na inabilitação do licitante. 

7.8 Caso a licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, esta deverá 
apresentar certidão emitida pela junta comercial, comprovando tal situação as empresas 
enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno 
porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar 
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não 
enquadradas neste regime. 

 
 

8. ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO 
 

8.1 Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, a 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

8.2 Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

8.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei nº 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 

8.5 Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências deste edital 
referente à fase de habilitação, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu 
conteúdo e forma, e ainda, serão inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não 
apresentarem a regularização da documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido no 
subitem 8.3. 



 

 
 
 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 

9.1 A proposta de preço deverá ser entregue o Pregoeiro de Licitação, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em envelope "B" lacrado e indevassável, contendo em seu frontispício 
os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 
PROPONENTE: 
 
9.2 A proposta deverá ser entregue em via original – qualquer cópia apresentada não 

será acolhida pelo Pregoeiro de Licitação. O preenchimento da proposta deverá ser 
datilografado (digitado ou impresso por processo mecânico ou eletrônico). A firma deverá 
apresentar sua proposta em papel timbrado ou com algum carimbo que a identifique, com as 
seguintes previsões: 

a) Razão Social, CNPJ e endereço completo da sede da proponente; 
b) Descrição do objeto; 
c) Data e assinatura do representante legal; 
d) A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
10. DO PROCEDIMENTO 
 

10.1. A presente licitação, seu processamento e todos os atos e termos dela 
decorrentes reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002 e suas posteriores 
alterações. 

10.2. Compete exclusivamente ao Pregoeiro de Licitação avaliar o mérito dos 
documentos e informações prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas 
apresentadas. 

10.3. O Pregoeiro receberá, na data e horário indicados (Capítulo I) e na presença dos 
proponentes e demais assistentes que compareceram à reunião, os envelopes "A" e "B" 
devidamente lacrados, contendo os documentos de habilitação e de proposta de preço, 
respectivamente.  

10.4. Abertos na referida sessão os envelopes “A” alusivos aos documentos de 
habilitação, o Pregoeiro auxiliado pelos Assistentes procederá à numeração e rubrica de cada 
lote de documentos, folha por folha. Em seguida, a documentação será rubricada pelos demais 
membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 

10.5. O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, apreciar imediatamente os 
documentos apresentados e proclamar o rol das firmas habilitadas, ou marcar nova reunião 
para divulgação do resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados. 

10.6. Os licitantes que não atenderem integralmente a todas as exigências de 
habilitação serão INABILITADOS. 

10.7. O Pregoeiro manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com 
os envelopes devidamente lacrados e rubricados até o término do período recursal de que 
trata a legislação pertinente em vigor, art.109 da Lei nº 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002. 



 

10.8. Concluída a fase de habilitação, o Pregoeiro procederá na sessão, caso haja 
desistência de recursos, ou em sessão previamente marcada cientificada os licitantes 
habilitados, a abertura das propostas de preços (envelope “B”). 

10.9. O Pregoeiro procederá à numeração e rubrica de cada lote de folhas. Os demais 
membros da Comissão e os licitantes presentes rubricarão todas as folhas das propostas 
apresentadas; 

10.10. O Pregoeiro poderá resolver, com os demais membros, pela verificação 
imediata das propostas com valor de desconto da prestação de serviços; nesta hipótese, o 
Pregoeiro adotará o seguinte procedimento: verificará a conformidade das propostas com as 
exigências do Edital, desclassificará as propostas em desacordo com as referidas exigências e 
divulgará o resultado da classificação. 

10.11. Caso o Pregoeiro não considere oportuno o exame imediato das propostas de 
valor de desconto de serviços, marcará nova data para reunião na qual será divulgado o 
resultado da fase de classificação das propostas. 

10.12. Na data da divulgação das firmas classificadas no certame, o Presidente 
lembrará o prazo para recebimento de recursos definido no art. 109 da Lei n.° 8.666/93 c/c a 
Lei 10.520/2002, caso não haja imediata e expressa desistência dos mesmos. 

10.13. Serão desclassificadas pelo Pregoeiro de Licitação as propostas que estiverem 
em desacordo com as exigências deste Edital. 

10.14. Não serão consideradas as propostas com preços excessivos ou inexequíveis. 
10.15. Das propostas classificadas, serão consideradas vencedoras, para efeito de 

julgamento, aquelas que apresentarem o maior desconto para o fornecimento dos serviços, 
nos termos do item 2 deste Edital. 

10.16. Verificada a igualdade no valor proposto, e obedecido o disposto no § 2.º do 
artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002, a classificação se fará obrigatoriamente 
por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo. 

10.17. Em casos de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, serão 
levados em conta os últimos. 

10.18. O Pregoeiro de Licitação reserva-se o direito de ratificar a veracidade das 
informações prestadas pelos licitantes, podendo em qualquer fase da licitação promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 
Poderá ser solicitado pelo Pregoeiro de Licitação esclarecimentos acerca do(s) produto(s) 
proposto(s), os quais deverão ser prontamente atendidos pelos licitantes num prazo máximo 
de dois dias úteis da formalização do pedido, sob pena de desclassificação em referido(s) 
item(ns). 

 
11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

11.1. AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
 
11.1.1. A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação 

apresentados, observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 
Qualificação Técnica e Qualificação Econômica e Financeira. 

11.1.2. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos 
documentos exigidos no ENVELOPE A, ou apresentá-los em desacordo com as exigências do 
presente Edital e ainda, serão inabilitadas, de forma superveniente, as empresas beneficiadas 



 

pela Lei 123/06 que não normalizarem a documentação de Regularidade Fiscal no prazo 
definido no subitem 8.3. 

 
 
 
11.2. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE “B” 
 
11.2.1. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem: 
a) Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências 

deste Edital; 
b) Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação; 
c) Preço unitário simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com 

os preços praticados no mercado, conforme a Lei nº 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002 e suas 
alterações; 

d) Preço excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado, na forma 
prevista no projeto básico; 

e) Preços globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações; 
f) Propostas que não atendam ao anexo I deste Edital. 
 
11.2.2. Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, 

eventualmente configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serão devidamente 
corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da 
proposta. 

11.2.3. Será considerada vencedora a proposta que ofertar a MENOR PREÇO 
GLOBAL; 

11.2.4. Caso as propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar não seja empresa 
beneficiada pela lei 123/06, o Pregoeiro procederá de acordo com os subitens a seguir: 

 
11.2.4.1 Fica assegurado, como critério de desempate, o exercício do direito de 

preferência para as ME ou EPP, devendo a licitante estar presente à sessão pública de 
divulgação da análise das propostas de preços; 

11.2.4.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de 
preços em ordem crescente dos preços ofertados. 

11.2.4.3 Para efeito do disposto no subitem 11.2.4.1, ocorrendo empate, o Pregoeiro 
procederá da seguinte forma: 

a) As empresas beneficiadas pela Lei 123/06 que obtiver a melhor classificação 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora no certame, 
situação em que será classificada em primeiro lugar e, consequentemente, declarada 
vencedora do certame. 

b) Não ocorrendo a contratação das empresas albergadas pela Lei 123/06, na forma 
da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 11.2.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

11.2.4.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.2.4.2, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata. 



 

 
11.2.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
11.2.6 Ocorrendo a situação prevista no subitem 11.2.4.4 A microempresa ou 

empresa de pequeno porte que obtiver a melhor classificação será convocada para apresentar 
nova proposta de preços após a solicitação do Pregoeiro. Todos os atos deverão constar da ata 
dos trabalhos. 

11.2.7 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá, a seu 
critério, conceder às licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de novas 
propostas, nos termos do disposto no parágrafo 3º do inciso II do artigo 48 da Lei Federal n.º 
8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002. 

11.2.8 O Pregoeiro Julgadorá procederá à classificação por ordem crescente de 
preços ofertados, e decidida a classificação, declarará vencedora do certame a empresa cuja 
proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, fazendo a comunicação nos termos da lei. 

11.2.9 Procedida a classificação e o julgamento da licitação, nos termos dos critérios 
de avaliação desta licitação, e finda a fase recursal, o processo será encaminhado ao Senhor 
Presidente do CRECI/PB para, a seu critério, proceder a homologação do certame e a 
adjudicação de seu objeto à empresa vencedora, que será convocada para a celebração do 
ajuste. 
 
12. RECURSOS: 

 
12.1 Os recursos eventualmente interpostos dos atos praticados pela Administração 

serão processados de acordo com o artigo 109 e parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c a 
Lei 10.520/2002 e deverão ser protocolados no prazo legal, no endereço do preâmbulo do 
edital, nos dias úteis, no horário das 08 h às 12 h e das 14h às 18h. 

 
13. PUBLICIDADE: 

 
13.1 A intimação dos atos relativos ao procedimento licitatório será feita por 

publicação no Diário Oficial da União, salvo se os interessados deles tiverem tomado ciência 
diretamente nos termos do disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Lei 
10.520/2002. 

 
14. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO: 

 
14.1 As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão no Termo de 

Contrato, cuja minuta consta no Anexo III deste instrumento, cujo ônus será da seguinte 
dotação orçamentária:  

 6.3.1.3.04.01.058 – Passagens aéreas e terrestres. 
14.2 O prazo para a assinatura do contrato é de 07 (sete) dias corridos, contados da 

convocação pelo CRECI/PB, da empresa vencedora do certame sob pena de decair do direito à 
contratação e ainda das sanções descritas no Item 15 desta licitação. 

14.3 A empresa vencedora deverá nesta oportunidade: 
 

14.3.1  APRESENTAR: 
14.3.1.1 Certidão Negativa de Débito – CND para com a Fazenda Federal, Estadual, 

Municipal e Trabalhistas, caso as que constem em sua Habilitação estejam vencidas; 



 

14.3.1.2 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço –F.G.T.S, caso a que conste em sua Habilitação esteja vencida; 

14.3.1.3 Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em 
cópias autenticadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data de apresentação, e 
serão retidos para juntada ao processo administrativo pertinente à contratação; serão 
conferidos pela unidade contratante, na internet, aqueles que contenham recomendação 
neste sentido. 

14.3.2Termo do Contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio 
da pessoa jurídica ou procurador, acompanhado, respectivamente, do contrato social ou da 
procuração e da cédula de identidade. 

14.3.3 O prazo de assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, e dentro 
de 02 (dois) dias corridos, caso solicitado por escrito durante seu transcurso e se ocorrer 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

14.3.4 Se ocorrer recusa da adjudicatária em formalizar o ajuste no prazo 
estabelecido, é facultado à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades 
previstas em lei, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, 
para, querendo, fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada. 

 
15. PENALIDADES: 
 

15.1 A não assinatura do Contrato no prazo estabelecido no subitem 14.2 ou a 
desistência de proposta após a sua abertura por motivo injustificado e não aceito pelo 
Pregoeiro, ensejará: 

a) cobrança pelo CRECI/PB, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 
30% (trinta por cento) do valor total da proposta; 

b) suspensão temporária do direito de licitar com o CRECI/PB, bem como o 
impedimento de com ele contratar pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
15.2 Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações 

assumidas ou de descumprimento de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, 
segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades estabelecidas na Minuta do Contrato – 
Anexo III. 

 
16. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
16.1 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implica a 

aceitação de todas as condições desta licitação e de seus anexos. 
16.2 Regem a licitação, o ajuste dela decorrente e às alterações da Lei Federal n.º 

8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002, demais normas complementares e disposições desta licitação, 
aplicáveis, inclusive, à execução do contrato e especialmente aos casos omissos. 

16.3 Ressalvam-se as possibilidades de alteração das condições contratuais por causa 
da superveniência de normas federais que disciplinam a matéria. 

16.4 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento das cláusulas 
integrantes deste instrumento poderá ser entendida como aceitação, como novação ou como 
precedente. 

16.5 Observar-se-ão as cláusulas afetas à contratação descritas na Minuta de 
Contrato– Anexo III deste edital. 



 

16.6 A contratada se obriga a manter todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação durante a vigência do contrato. 

16.7 O CRECI/PB se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, 
motivadamente, adiar ou revogar a licitação, sem que isso represente motivo para que as 
empresas licitantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

16.8 As proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação das 
propostas e o CRECI/PB não será, em nenhum caso, responsável pelos custos, 
independentemente da condição ou do resultado do processo licitatório. 

16.9 As proponentes são responsáveis pela veracidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação/contratação. 

16.10 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente 
impeditivo da realização do certame na data aprazada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, 
desde que não haja comunicação do presidente da CPL em contrário. 

16.11 Na contagem dos prazos estabelecidos no edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Somente se iniciam e se vencem os prazos em dias 
de expediente do CRECI/PB. 

16.12 Consoante o § 3º do artigo 43, da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c a Lei 
10.520/2002, é facultada ao Pregoeiro Julgador, em qualquer fase da licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

16.13 Os casos omissos, as dúvidas surgidas e quaisquer questões decorrentes deste 
licitação serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

16.14 A licitação será processada e julgada pelo Pregoeiro Permanente de Licitação, 
instituída e designada pelo Sr. Presidente do CRECI/PB, integrante do processo administrativo 
relativo a esta licitação. 

16.15 Elege-se o foro da Seção Judiciária da Paraíba – Justiça Federal de Primeira 
Instância, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes desta licitação e do ajuste dela 
decorrente. 

 
17. ANEXOS: 

 
Constituem anexos deste instrumento e o integram:  
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Proposta; 
Anexo III – Minuta do Contrato. 
 
 
 

João Pessoa – PB, 01 de julho de 2019. 
 
 

 
 

MÁRIO VICENTE DA SILVA FILHO 
Pregoeiro  



 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 
Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou 

agência de viagens, para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de 
passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou 
telefone). 
 
2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. O valor total anual estimado será apurado conforme quadro abaixo: 
 

ITEM 1 

DESCRIÇÃO Agenciamento de 
viagens 

QTD ESTIMADA DE BILHETES (ANUAL) 
(A) 

20* 

VALOR MÉDIO DO BILHETE (UNITÁRIO) 
(B) 

R$1.120,40 

PERCENTUAL A SER COTADO NA LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (emissão, remarcação e 

cancelamento) 
Não superior a 10% sob pena de desclassificação da proposta 

(C) 

 
% incidente apenas 

sobre o valor do 
bilhete** 

VALOR ESTIMADO DA TAXA DE EMBARQUE POR TRECHO 
(UNITÁRIO) 

(D) 

R$38,72 

TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
(E) 

E=A*[(B+C)+D)] 

 
- 

*Foi mantida a média dos anos anteriores. 
**Somente sofrerão alterações os valores referentes à taxa de serviço de agenciamento (C) e o 
Total Anual Estimado (E). 
 

2.2.Valor total anual estimado= quantidade anual estimada de bilhetes X [(valor 
médio unitário do bilhete + valor do percentual do serviço de agenciamento de viagem)  + 
valor unitário da taxa de embarque)].  

2.3. 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 para fiscais, transporte, seguro, insumos), além de quaisquer 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

2.4. O valor global apurado constitui mera estimativa, não se constituindo em 
qualquer compromisso futuro e, portanto, não obrigando o Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis da 21ª Região-PB a utilizá-lo integralmente. 

 
3. DO PREÇO  
 



 

3.1. O preço das passagens aéreas, 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. 
 
4. DOS SERVIÇOS 

 
4.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão de total responsabilidade da 

futura empresa contratada e deverão ser executados por profissionais devidamente 
qualificados e treinados para atenderem às solicitações da Contratante, com agilidade nas 
atividades e clareza de informações;  

4.2. As reservas solicitadas deverão atender às conveniências de dia e horário deste 
Conselho;  

4.3. Providenciar, em atendimento a solicitação do CRECI-PB, as reservas de viagens, 
devendo fornecer alternativas viáveis, no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas 
e horários requisitados, bem como adotar as medidas necessárias para confirmação das 
reservas;  

4.4. Repassar ao CRECI-PB os descontos promocionais concedidos pelas companhias 
aéreas, cobrando o efetivo valor de mercado das passagens aéreas;  

4.5. A CONTRATANTE reserva-se no direito de solicitar a comprovação, sempre que 
julgar necessária, do valor vigente das tarifas, na data de emissão dos bilhetes de passagens 
aéreas pela CONTRATADA;  

4.6. A CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE todos os descontos, 
vantagens e as tarifas promocionais oferecidos pelas companhias aéreas, que possam 
resultar em benefício econômico para a CONTRATANTE;  

4.7. Não será permitida a incidência de taxas sobre os serviços objeto deste Termo 
de Referência que não tenham sido previstas neste Termo ou em Contrato;  

4.8. Informar previamente qualquer alteração referente à cobrança de taxas pela 
companhia aérea que atinja direta ou indiretamente a CONTRATANTE.  

4.9. Assessorar o CRECI-PB para definição do melhor roteiro, horário, frequência de 
voos, inclusive tarifas promocionais e outras vantagens que o Conselho possa obter;  

4.10. Montar roteiros nacionais e internacionais, conforme solicitado pelo Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região;  

4.11. Comprometer-se a complementar o trecho, na ausência de conexões no Brasil 
e/ou exterior, por meio de transporte aéreo, terrestre, ferroviário, marítimo ou fluvial ou por 
meio de locação ou fretamento de aeronaves;  

4.12. São classificados como serviços de caráter urgente aqueles que apresentam 
intervalo de tempo de 01 (um) dia útil ou menos, entre a data da solicitação da passagem e a 
data da viagem, bem como qualquer serviço objeto deste Termo de Referência, a ser 
especificado no momento da solicitação do serviço, pelo CRECI-PB; 

4.13. Os serviços contratados deverão ser executados de forma contínua, não sendo 
admitida sua interrupção sem justa causa e sem prévia comunicação ao Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 21ª Região;  

4.14. Os termos de solicitação de serviços, como a cotação de preços da passagem, a 
autorização da emissão dos bilhetes, serão providenciados pelo gestor do contrato, através de 
endereço eletrônico (e-mail), telefone ou qualquer outro meio de comunicação, sendo 
considerados entregues a partir da data e horário da confirmação do agenciador de viagens de 
maneira documental;  



 

4.15. Os demais serviços descritos neste Termo de Referência deverão ser atendidos 
no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar entre os envios, pela contratada, da cotação 
de preços e dos bilhetes previamente autorizados, os quais deverão ser encaminhados por e-
mail ao gestor do contrato. As referidas remessas deverão ser realizadas no menor tempo 
possível, após a confirmação da entrega da solicitação pelo gestor, sendo considerado como 
prazo máximo o acima estabelecido. O gestor remeterá o bilhete ao servidor solicitante;  

4.16. Os serviços classificados como urgentes, conforme item 4.12 deste Termo de 
Referência, deverão ser atendidos no prazo máximo de 02 (duas) horas; 

4.17. Manter e disponibilizar, em caráter permanente e ininterrupto, atendimento 
com acionamento por meio de mensagens eletrônicas (e-mail) e atendimento telefônico fixo 
de custo local ou 0800 e celular com linha DDD (83), disponíveis 24 (vinte e quatro horas) por 
dia, 7 (sete) dias da semana para fornecimento de informações sobre horários, escalas e 
conexões de voos, bem como reservas, emissões e alterações, este último, em caráter 
emergencial;  

4.18. Operar com todas as companhias aéreas que atuam regularmente nos 
mercados regional e nacional e com as principais companhias internacionais.  

4.19. Atender, com a maior brevidade possível, todas as solicitações de reservas e 
emissões que forem aprovadas pelo gestor do Contrato. 

4.20. Reembolsar em até 60 (sessenta) dias ao Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região o valor das passagens aéreas emitidas, pagas e não utilizadas, deduzidos 
os eventuais valores referentes às multas cobradas pelas companhias aéreas, desde que sejam 
devidamente comprovados.  

4.21. Efetuar o pagamento dos bilhetes emitidos às companhias aéreas nos 
respectivos prazos exigidos pelas mesmas, ficando estabelecido que o Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 21ª Região não responderá, sob qualquer hipótese, solidária ou 
subsidiariamente, por esse pagamento.  

4.22. As demais informações solicitadas pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região, por meio do gestor do contrato, deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 24h.  
 
5. DO CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES:  
 

5.1. Os pedidos de cancelamento de bilhetes não utilizados, total ou parcialmente, 
ocorridos por mudança de planos em atenção à necessidade do serviço, desde que esteja no 
prazo e condições de cancelamento pelas companhias aéreas - os quais deverão ser 
devidamente comprovados pela contratada - implicarão o cancelamento automático, sem 
ônus para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região e não serão incluídas 
no faturamento;  

5.2. O valor dos bilhetes ou trechos não utilizados pelo Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 21ª Região, serão restituídos no prazo máximo de até 60 (sessenta) 
dias, contados da data da solicitação do reembolso pela CONTRATANTE, mediante emissão de 
nota de crédito em favor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região. Caso 
não ocorra o referido reembolso no prazo estabelecido, os valores correspondentes aos 
bilhetes devolvidos serão glosados em fatura a ser liquidada.  

5.2.1. A contratada deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos 
inerentes ao cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela 
empresa aérea pelo cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o 
bilhete ou trecho cancelado, desde que comprovada sua aplicação. 



 

5.3. Caso haja pendência de reembolsos quando do encerramento do Contrato, a 
CONTRATADA deverá recolher os respectivos valores por meio de depósito ou transferência 
bancária na conta do Conselho e comprovar o procedimento realizado. 

 
6. DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA À AGÊNCIA DE VIAGENS  
 

6.1 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 
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento abrangidos por 
passagem aérea nacional e internacional, multiplicado pela quantidade de passagens aéreas 
emitidas no período faturado. 

6.2. A contratante pagará, ainda, à contratada o valor da passagem aérea acrescido 
da taxa de embarque emitida no período faturado. 

 
7. DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 

7.1. A execução do objeto deste Termo de Referência será realizada indiretamente 
por empresa especializada do ramo de serviços de fornecimento de passagens aéreas, a qual 
será escolhida, por meio de competente procedimento licitatório, no qual constarão todas as 
informações técnicas indicadas neste documento.  

7.2. Não será admitida a transferência a terceiros, por parte do particular, da 
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, nos termos da legislação vigente. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 

8.1. Obrigações do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região:  
 
a. Prover condições que possibilitem o início da execução dos serviços;  
b. Solicitar a Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de 

correção ou adequação dos serviços prestados;  
c. Instituir o acompanhamento efetivo e permanente da execução do contrato, 

através de indicação de gestor do contrato, o qual deverá desenvolver as suas atribuições nos 
termos fixados neste Termo de Referência;  

d. Relacionar-se com a contratada através de e-mails, ofícios e outros meios 
documentados;  

e. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à contratada, após o cumprimento das 
formalidades legais e a averiguação da realização e da qualidade dos serviços prestados;  

f. Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando devidamente 
identificados;  

g. Fornecer à contratada, todos os esclarecimentos necessários para execução dos 
serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços 
contratados.  

 
8.2. Obrigações da CONTRATADA:  
 
a. Apresentar mensalmente faturas emitidas pelas companhias aéreas referentes às 

passagens aéreas adquiridas/solicitadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 
21ª Região.  



 

b. Assinar o termo de contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
convocação pela Administração;  

c. Iniciar efetivamente a prestação dos serviços até o segundo dia útil seguinte a data 
da assinatura do termo de contrato; bem como prover todas as condições necessárias a 
prestação de serviços;  

d. Executar todos os serviços ajustados nas condições pactuadas em contrato, 
mediante profissionais devidamente qualificados;  

e. Informar à Contratante, na data da assinatura do contrato, os números de 
telefones e endereço eletrônico (e-mail) disponíveis para solicitação dos serviços pelo gestor 
do contrato, bem como mantê-los disponíveis durante toda a vigência do contrato, 
informando qualquer alteração dos referidos contatos;  

f. Garantir a continuidade dos serviços;  
g. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços;  
h. Cumprir tempestiva e integralmente as determinações do gestor do contrato;  
i. Acatar as instruções e observações formuladas pelo Gestor do Contrato, desde 

que sejam exigências estabelecidas neste Termo de Referência, no Contrato e legislação 
pertinente, ficando desde logo ressaltado que a fiscalização da CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os serviços prestados;  

j. Responsabilizar-se, objetivamente, por eventuais prejuízos causados ao Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região e/ou terceiros na execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência;  

k. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas ligadas à prestação 
dos serviços, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto do contrato, bem como 
junto a seus fornecedores regulares; ficando, ainda, o Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.  

l. Cumprir integralmente todos os encargos e obrigações trabalhistas fixados na 
legislação vigente;  

m. Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como fornecer novos documentos que comprovem o 
atendimento a essa exigência à medida que forem vencendo os prazos de validade daqueles 
anteriormente apresentados;  

n. Apresentar mensalmente a documentação necessária ao pagamento;  
o. Realizar o fornecimento das passagens de acordo com o pactuado no Contrato, 

incluindo eventuais descontos promocionais oferecidos pelas companhias aéreas e terrestres;  
p. Disponibilizar pesquisa nas companhias aéreas, impressão de cotações, reserva e 

emissão de bilhetes aéreos, por meio de sistema eletrônico próprio, indicando 
obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de 
tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem, 
bem como a disponibilização de filtro para visualização apenas de voos diretos;  

q. Responsabilizar-se integralmente pelos valores das passagens aéreas cotadas por 
meio do sistema eletrônico;  

r. Garantir a reserva das passagens aéreas por, no mínimo, 24 horas, sem acréscimo 
nos valores dos bilhetes e tarifas.  



 

s. Emitir passagens aéreas com descontos promocionais, ainda que não sejam 
expressamente destinados a Órgãos Públicos, de modo que seja assegurado ao Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região sempre a menor tarifa;  

t. Comunicar à CONTRATANTE possíveis cancelamentos de voos onde haja emissão 
de passagens a ser paga pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a 
providenciar outro voo nas mesmas condições de preço, data e horários compatíveis com o 
voo anteriormente escolhido;  

u. Disponibilizar atendimento telefônico de custo local ou 0800, e por qualquer 
meio de comunicação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, com 
máxima presteza, em caráter obrigatório e imediato, para fornecimento de informações 
sobre horários, escalas, conexões de voos, reservas, emissões e alterações;  

v. Disponibilizar um meio alternativo para reserva e/ou emissão de passagens 
aéreas;  

w. Reembolsar em até 60 (sessenta) dias ao Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região o valor das passagens aéreas emitidas, pagas e não utilizadas, deduzidos 
os eventuais valores referentes às multas cobradas pelas companhias aéreas, desde que sejam 
devidamente comprovados;  

x. Fornecer passagens aéreas nos trechos que sejam solicitados pelo Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região, tanto para localidades nacionais, quanto 
para internacionais;  

y. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, ficando o Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 21ª Região isento de qualquer responsabilidade solidária ou 
subsidiária por esse reembolso;  

z. Conceder endosso em favor de outra companhia aérea, nos casos dos trechos e/ou 
horários não atendidos por aquela que emitiu o bilhete.  

 
9. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA  
 

9.1. O licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a empresa 
prestou ou está prestando, de forma satisfatória serviços compatíveis e pertinentes com o 
objeto desta licitação.  

9.2. O licitante deverá apresentar, ainda, comprovante de registro/inscrição válido no 
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR. 

 
10. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO  
 

10.1 O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 30º (trigésimo) 
dia, após a efetivação dos serviços prestados definidos pelo gestor de contrato, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

 
10.1.1 Primeira Via da Nota Fiscal ou Fatura na qual deverá constar a descrição 

completa dos produtos; 
10.1.1.2 Se houver Nota de Retificação e/ou Nota Suplementar, sua(s) cópia(s) 

deverá(ão) acompanhar os documentos citados. 
10.1.1.3 A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente junto 

com sua Nota Fiscal a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 



 

SIMPLES NACIONAL. Caso contrário, será efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP; 
conforme Capítulo I da Instrução Normativa RFB nº1234/2012. 

10.1.1.4 Proceder a retenção conforme determina a LC n° 87/1996 - Lei Kandir. 
 
10.2 A fluência do prazo de pagamento será interrompida se houver necessidade de 

providências complementares da contratada; reinicia-se a contagem da data do cumprimento. 
10.3 Não será concedida atualização nem compensação financeira. 
10.4 Não será concedido reajuste econômico nem revisão de preço. 
10.5 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, preferencialmente 

Banco do Brasil ou ordem bancária. 
10.6. A Contratada fará jus ao recebimento de pagamento apenas em 

contraprestação à realização efetiva de algum serviço, não sendo devida qualquer retribuição 
pecuniária unicamente pela existência da relação contratual.  

10.7. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região não se 
responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados sem a solicitação ou 
autorização do gestor do contrato.  
 
11. DA PROPOSTA  
 

11.1. A licitante deverá apresentar em sua proposta o menor valor ofertado pela 
prestação do serviço de Agenciamento de Viagens que deverá ser único, independentemente 
dos valores das tarifas aéreas, quando do faturamento das passagens aéreas solicitadas pelo 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região, conforme objeto deste Termo de 
Referência.  

11.2. No julgamento das propostas considerar-se-á o critério do menor valor 
ofertado pela prestação do serviço de Agenciamento de Viagens, independentemente de se 
tratar de passagem aérea nacional ou internacional.  

 
12. DA VIGÊNCIA 
  

12.1. O prazo da contratação terá sua vigência de 12 meses, contados da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o interesse publico e nos 

termos da Lei 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002.  

 
13. DA FISCALIZAÇÃO  
 

13.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle e avaliação 
sistemáticos pelo gestor do contrato, o qual submeterá seus pareceres, devidamente 
fundamentados, à consideração da Administração do Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região. 

 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

14.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou 
mora na execução do serviço pela contratada e/ou descumprimento de qualquer das 
obrigações elencadas no Edital e seus anexos poderão ser aplicadas as seguintes sanções, sem 
prejuízo de outras previstas na legislação vigente, garantida a ampla defesa:  



 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

b) Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias;  

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do 
contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida;  

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 21ª Região pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;  

f) Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002. 

g) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
administração, observado o princípio da proporcionalidade;  

h) As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;  

i) A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada por intermédio de ofício apresentado mediante 
contra recibo;  

j) As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso de multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
 



 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
 

 
 
AO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 21ª REGIÃO/PB 
 
 
Referência: Pregão Presencial nº 002/2019 
 
 

A Empresa ___________, inscrita no CNPJ (CGC)/MF sob nº _______instalada na 
(endereço completo), telefone e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, 
apresenta proposta para : 
 

ITEM 1 

DESCRIÇÃO Agenciamento de 
viagens 

QTD ESTIMADA DE BILHETES (ANUAL) 
(A) 

20 

VALOR MÉDIO DO BILHETE (UNITÁRIO) 
(B) 

R$1.120,40 

PERCENTUAL A SER COTADO NA LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (emissão, remarcação e 

cancelamento) 
Não superior a 10% sob pena de desclassificação da proposta 

(C) 

 
% incidente apenas 

sobre o valor do 
bilhete 

VALOR ESTIMADO DA TAXA DE EMBARQUE POR TRECHO 
(UNITÁRIO) 

(D) 

R$38,72 

TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
(E) 

E=A*[(B+C)+D)] 

 
R$ 

Obs. 1:Foi mantida a média dos anos anteriores. 
Obs. 2: Somente sofrerão alterações os valores referentes à taxa de serviço de agenciamento (C) e o 
Total Anual Estimado (E). 

 
a) Para apuração do valor estimado anual será utilizado a seguinte fórmula: 
 

Valor Estimado Anual E=A*[(B+C)+D)] 
 
b) O fornecimento das passagens será mediante requisição e de acordo com as 

necessidades do CRECI-PB. 
 
a) Validade da Proposta: ____ dias (não inferior a 60 dias). 
 



 

c) Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as 
despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, para fiscais ou taxas, inclusive, 
porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos 
serviços cotados que venham a onerar o objeto desta licitação. 

 
 
 

 
Data da Proposta 

Nome, CPF e assinatura do representante da empresa 
(Deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa) 



 

 

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 
 
 
CONTRATO Nº. XX/2019 CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS QUE ENTRE 
SI O FAZEM O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES 
DE IMÓVEIS DA 21ª REGIÃO/PB, COMO 
CONTRATANTE, E A EMPRESA ............, COMO 
CONTRATADA, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO 
PROCESSO Nº XXXX.  

 
Aos ....... ( ..... ) dias do mês de ....... do ano de 2019 (dois mil e dezenove), de um lado 

o CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 21ª REGIÃO/PB, inscrito no CNPJ nº 
09.292.194/0001-10, com sede Avenida Almirante Barroso, n.º 918, Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-120, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato por seu 
Presidente, RÔMULO SOARES DE LIMA, no uso de suas atribuições, e, de outro lado, a 
empresa ................, CNPJ nº ......., situada ............, CEP: ............, ........., daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por pelo(a) Sr(a). 
.................., portador(a) da identidade nº ............ e CPF nº ........., no uso de suas atribuições, 
celebram o presente contrato decorrente do Pregão Presencial nº 002/2019, consoante o 
disposto na Lei 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002, aplicada subsidiariamente, as cláusulas e 
condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O contrato tem por objeto a contratação de serviço de natureza continuada, por 
intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de 
atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), conforme especificações constantes no Anexo I – 
do Edital – Pregão Presencial nº002/2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS  

2.1. Os serviços objeto deste Contrato serão de total responsabilidade da 
CONTRATADA e deverão ser executados por profissionais devidamente qualificados e 
treinados para atenderem às solicitações da CONTRATANTE, com agilidade nas atividades e 
clareza de informações;  

2.2. As reservas solicitadas deverão atender às conveniências de dia e horário deste 
Conselho Regional; 

2.3. Providenciar, em atendimento a solicitação da CONTRATANTE, as reservas de 
viagens, devendo fornecer alternativas viáveis, no caso de não haver disponibilidade de vagas 
nas datas e horários requisitados, bem como adotar as medidas necessárias para confirmação 
das reservas;  

2.4. Repassar à CONTRATANTE os descontos promocionais concedidos pelas 
companhias aéreas, cobrando o efetivo valor de mercado das passagens aéreas.  

2.5. A CONTRATANTE reserva-se no direito de solicitar a comprovação, sempre que 
julgar necessária, do valor vigente das tarifas, na data de emissão dos bilhetes de passagens 
aéreas pela CONTRATADA;  



 

2.6. A CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE todos os descontos, vantagens 
e as tarifas promocionais oferecidos pelas companhias aéreas, que possam resultar em 
benefício econômico para a CONTRATANTE;  

2.7. Não será permitida a incidência de taxas sobre os serviços de que trata este 
Contrato que não tenham sido nele previstas;  

2.8. Informar previamente qualquer alteração referente à cobrança de taxas pela 
companhia aérea que atinja direta ou indiretamente a CONTRATANTE.  

2.9. Assessorar a CONTRATANTE para definição do melhor roteiro, horário, 
frequência de voos, inclusive tarifas promocionais e outras vantagens que a CONTRATANTE 
possa obter;  

2.10. Montar roteiros nacionais e internacionais, conforme solicitado pela 
CONTRATANTE;  

2.11. Comprometer-se a complementar o trecho, na ausência de conexões no Brasil 
e/ou exterior, por meio de transporte aéreo, terrestre, ferroviário, marítimo ou fluvial ou por 
meio de locação ou fretamento de aeronaves;  

2.12. São classificados como serviços de caráter urgente aqueles que apresentam 
intervalo de tempo de 01 (um) dia útil ou menos, entre a data da solicitação da passagem e a 
data da viagem, bem como qualquer serviço objeto deste Contrato quando necessário, a ser 
especificado no momento da solicitação de serviço, pela CONTRATANTE;  

2.13. Os serviços contratados deverão ser executados de forma contínua, não sendo 
admitida sua interrupção sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

2.14. Os termos de solicitação de serviços, a cotação de preços da passagem e a 
autorização da emissão do bilhete serão emitidos pelo gestor do contrato. A CONTRATADA 
deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), telefone ou qualquer outro meio de 
comunicação para a solicitação dos serviços, sendo considerados entregues a partir da data e 
horário da confirmação automática de entrega; 

2.15. Os demais serviços descritos neste Contrato deverão ser atendidos no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas, a contar entre os envios, pela CONTRATADA, da cotação de 
preços e dos bilhetes previamente autorizados, os quais deverão ser encaminhados por e-mail 
ao gestor do contrato. As referidas remessas deverão ser realizadas no menor tempo possível, 
após a confirmação da entrega da solicitação pelo gestor, sendo considerado como prazo 
máximo o acima estabelecido; 

2.16. Os serviços classificados como urgentes, conforme item 2.12 deste Contrato, 
deverão ser atendidos no prazo máximo de 02 (duas) horas, nas mesmas condições do item 
2.15;  

2.17. Manter e disponibilizar, em caráter permanente e ininterrupto, atendimento 
com acionamento por meio de mensagens eletrônicas (e-mail), e atendimento telefônico fixo 
de custo local ou 0800 e celular com linha DDD (83), disponíveis 24 (vinte e quatro horas) por 
dia, 7 (sete) dias da semana, para fornecimento de informações sobre horários, escalas e 
conexões de voos, bem como reservas, emissões e alterações, este último, em caráter 
emergencial; 

2.18. Providenciar, em tempo hábil, cotação em companhia seguradora, para 
aprovação do custo e autorização da emissão pelo gestor do Contrato de seguro de assistência 
médica por acidente ou mal súbito, despesas médico/hospitalares, reembolso farmácia e 
odontológico, traslado e repatriamento em caso de acidente/doença ou morte, em viagens ao 
exterior, com as seguintes coberturas:  

a) cobertura para morte acidental, considerando o evento com data caracterizada, 
súbito, involuntário e que tenha como consequência direta a morte do passageiro;  



 

b) cobertura para invalidez por acidente, considerando perda, redução ou impotência 
funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão do passageiro.  

2.19. Operar com todas as companhias aéreas que atuam regularmente nos 
mercados regional e nacional e com as principais companhias internacionais.  

2.20. Atender, no prazo máximo de 01(uma) hora, todas as solicitações de reservas e 
emissões que forem aprovadas pelo gestor do Contrato.  

2.21. Reembolsar em até 60 (sessenta) dias, o Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região - PB, o valor das passagens aéreas emitidas, pagas e não utilizadas, 
deduzidos os valores referentes às multas cobradas pelas companhias aéreas, desde que sejam 
devidamente comprovados.  

2.22 Efetuar o pagamento dos bilhetes emitidos às companhias aéreas nos 
respectivos prazos exigidos pelas companhias aéreas, ficando estabelecido que o Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região - PB não responderá, sob qualquer hipótese, 
solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento.  

2.23. Enviar na data de assinatura do Contrato relação atualizada de empresas aéreas 
afiliadas e nome dos seus contatos com as quais mantenham ajuste, informando, 
imediatamente, as inclusões, alterações e as exclusões que ocorrerem durante a vigência do 
Contrato.  

2.24. No decorrer da execução dos serviços em tela, as ocorrências inerentes aos 
serviços deverão ser registradas no Processo Administrativo de fiscalização do contrato e 
comunicadas ao gestor do contrato para aplicação de sanções conforme previstas neste 
Contrato.  

2.25 As demais informações solicitadas pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região - PB, por meio do gestor do contrato, deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 24h.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES  

3.1. Os pedidos de cancelamento de bilhetes não utilizados, total ou parcialmente, 
ocorridos por mudança de planos em atenção à necessidade do serviço, desde que esteja no 
prazo e condições de cancelamento pelas companhias aéreas - os quais deverão ser 
devidamente comprovados pela contratada - implicarão o cancelamento automático, sem 
ônus para a CONTRATANTE e não serão incluídas no faturamento;  

3.2. Os valores dos bilhetes ou trechos não utilizados pela CONTRATANE serão 
restituídos no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da solicitação do 
reembolso pela CONTRATANTE, mediante emissão de nota de crédito em favor do Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região - PB. Caso não ocorra o referido reembolso 
no prazo estabelecido, os valores correspondentes aos bilhetes devolvidos serão glosados em 
fatura a ser liquidada. 

3.2.1. A CONTRATADA deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos 
inerentes ao cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela 
empresa aérea pelo cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o 
bilhete ou trecho cancelado, desde que comprovada sua aplicação.  

3.3. Caso haja pendência de reembolsos quando do encerramento deste Contrato, a 
CONTRATADA deverá recolher os respectivos valores por meio de Depósito ou boleto em favor 
do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região - PB e comprovar o 
procedimento realizado.  

 
 



 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ROTEIROS UTILIZADOS  
4.1. É facultada à Administração a solicitação para os percursos dentro do território 

nacional ou roteiro internacional.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
A vigência deste contrato será 12(doze) meses a partir da data de assinatura deste 

contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

6.1. Obrigações da CONTRATANTE:  
a) Prover condições que possibilitem o início da execução dos serviços;  
b) Solicitar a CONTRATADA, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de 

correção ou adequação dos serviços prestados;  
c) Instituir o acompanhamento efetivo e permanente da execução do contrato, 

através de indicação de gestor de contrato, o qual deverá desenvolver todas as suas 
atribuições nos termos fixados neste Contrato e/ou em regulamento interno;  

d) Relacionar-se com a CONTRATADA através de e-mails, ofícios e outros meios 
documentados;  

e) Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento 
das formalidades legais e a averiguação da realização e da qualidade dos serviços prestados;  

f) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 
identificados;  

g) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos 
serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços 
contratados.  

6.2. Obrigações da CONTRATADA:  
a) Apresentar mensalmente faturas emitidas pelas companhias aéreas referentes às 

passagens aéreas adquiridas/solicitadas pela CONTRATANTE. Apresentação esta que deverá 
condicionar o pagamento da próxima fatura da agência contratada (Acórdão 1314/2014 – 
Plenário, 21.5.2014, TCU).  

b) Assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
convocação pela Administração;  

c) Iniciar efetivamente a prestação dos serviços até o segundo dia útil seguinte a data 
da assinatura do termo de contrato, bem como prover todas as condições necessárias a 
prestação de serviços;  

d) Executar todos os serviços ajustados nas condições pactuadas em contrato, 
mediante profissionais devidamente qualificados;  

e) Informar à CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, os números de 
telefones e endereço eletrônico (e-mail) disponíveis para solicitação dos serviços pelo gestor 
do contrato, bem como mantê-los disponíveis durante toda a vigência do contrato, 
informando qualquer alteração dos referidos contatos;  

f) Garantir a continuidade dos serviços;  
g) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 
h) Cumprir tempestiva e integralmente as determinações do gestor do contrato;  
i) Acatar as instruções e observações formuladas pelo gestor do Contrato, desde que 

sejam exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Contrato e legislação 



 

pertinente, ficando desde logo ressaltado que a fiscalização da CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os serviços prestados;  

j) Responsabilizar-se, objetivamente, por eventuais prejuízos causados à 
CONTRATANTE e/ou terceiros na execução dos serviços objeto deste Termo;  

k) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas ligadas à prestação 
dos serviços em tela, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto do contrato, bem como 
junto a seus fornecedores regulares; ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer 
vínculo empregatício com os mesmos.  

l) Cumprir integralmente todos os encargos e obrigações trabalhistas fixados na 
legislação vigente;  

m) Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como fornecer novos documentos que comprovem o 
atendimento a essa exigência à medida que forem vencendo os prazos de validade daqueles 
anteriormente apresentados;  

n) Apresentar mensalmente ou em prazo menor, com a anuência da CONTRATANTE, 
a documentação necessária ao pagamento;  

o) Realizar o fornecimento das passagens de acordo com o pactuado no Contrato, 
incluindo eventuais descontos promocionais oferecidos pelas companhias aéreas e terrestres;  

p) Disponibilizar pesquisa nas companhias aéreas, impressão de cotações, reserva e 
emissão de bilhetes aéreos, por meio de sistema eletrônico próprio, indicando 
obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas 
promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem, bem 
como a disponibilização de filtro para visualização apenas de voos diretos;  

q) Responsabilizar-se integralmente pelos valores das passagens aéreas cotadas por 
meio do sistema eletrônico;  

r) Garantir a reserva das passagens aéreas por, no mínimo, 24 horas, sem acréscimo 
nos valores dos bilhetes e tarifas.  

s) Emitir passagens aéreas com descontos promocionais, ainda que não sejam 
expressamente destinados a Órgãos Públicos, de modo que seja assegurado à CONTRATANTE 
sempre a menor tarifa; 

t) Comunicar à CONTRATANTE possíveis cancelamentos de voos onde haja emissão 
de passagens a ser paga pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a providenciar 
outro voo nas mesmas condições de preço, data e horários compatíveis com o voo 
anteriormente escolhido;  

u) Disponibilizar atendimento telefônico de custo local ou 0800, e por qualquer meio 
de comunicação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, com máxima 
presteza, em caráter obrigatório e imediato, para fornecimento de informações sobre 
horários, escalas, conexões de voos, reservas, emissões e alterações;  
v) Disponibilizar um meio alternativo para reserva e/ou emissão de passagens aéreas; 

w) Reembolsar a CONTRATANTE, sem nenhuma incidência de taxas de serviço por 
parte da CONTRATADA, em caso de não utilização das passagens fornecidas, em até 60 
(sessenta) dias;  

x) Fornecer passagens aéreas nos trechos que serão solicitados pela CONTRATANTE, 
para localidades nacionais e/ou internacionais;  



 

y) Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, ficando a CONTRATANTE isenta 
de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária por esse reembolso;  

z) Conceder endosso em favor de outra companhia aérea, nos casos dos trechos e/ou 
horários não atendidos por aquela que emitiu o bilhete. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
7.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle e avaliação 

sistemáticos pelo responsável pela gestão do presente contrato, o qual submeterá seus 
pareceres, devidamente fundamentados, à consideração da Administração da contratante.  

7.2. Não sendo fixado outro prazo específico, as determinações da Fiscalização 
deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis.  

7.3. O acompanhamento contratual, além das atribuições fixadas no Item 7.1 deste 
Termo, será complementado pelas funções inerentes ao gestor de contratos da Instituição, nos 
termos das normas internas. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO  

O preço das passagens aéreas, 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. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E DA 
REMUNERAÇÃO A SER PAGA À CONTRATADA 

9.1. O valor do serviço de agenciamento de viagens na presente contratação é de R$ 
................;  

9.2. 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; 

9.3. O serviço de Agenciamento de Viagens compreende a emissão, remarcação e 
cancelamento de passagens aéreas, nacionais ou internacionais, pela agência de viagens.  

9.4. A CONTRATANTE pagará, ainda, à CONTRATADA o valor da passagem aérea 
acrescido da taxa de embarque emitida no período faturado. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
As despesas decorrentes com a execução das obrigações derivadas deste contrato, 

são oriundas dos recursos da dotação orçamentária própria do CONSELHO REGIONAL DE 
CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DA PARAÍBA e específica no orçamento para o corrente 
exercício financeiro, assim discriminada na rubrica - 6.3.1.3.04.01.058 – Passagens aéreas e 
terrestres; 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ACEITAÇÃO  

Os procedimentos realizados para a aceitação dos serviços serão os seguintes:  



 

a) A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para possível impugnação relativa 
ao percentual de ajuste de pagamento aferido ou para apresentar a respectiva nota fiscal e 
documentação inerente;  

b) Havendo impugnação, e constatada a existência de erro material, o gestor poderá 
rever o fator de ajuste de pagamento; ou, caso contrário, submeter à apreciação superior;  

c) Decidida a impugnação, a contratada emitirá a fatura e nota fiscal em 
conformidade com a decisão final. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
12.1. O pagamento será efetuado na data de vencimento do boleto de pagamento 

após cumprimento integral da tramitação indicada na cláusula anterior, salvo por atraso no 
repasse de recursos financeiros, desde que a CONTRATADA:  

a) Entregue à CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida;  
b) Indique o banco, a agência e a conta bancária da empresa, onde deverão ser 

depositados os valores referentes aos serviços prestados;  
c) Entregue prova de regularidade, disponibilizando para consulta, via web, com o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos (CND) e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado 
de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, prova de regularidade 
para com as Fazendas Federal (incluindo Dívida Ativa da União) e Municipal;  

d) Se optante do SIMPLES, entregue o Termo de Opção, conforme legislação.  
12.2. O pagamento está condicionado, ainda, ao atesto na referida nota fiscal, pelo 

gestor do contrato, que representa a aceitação e regularidade dos serviços.  
12.3. A CONTRATADA fará jus ao recebimento de pagamento apenas em 

contraprestação à realização efetiva de algum serviço, não sendo devida qualquer retribuição 
pecuniária unicamente pela existência da relação contratual.  

12.4. A CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer 
serviços realizados sem a solicitação ou autorização do gestor do contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DAS TARIFAS  

O valor das tarifas será reajustado sempre que ocorrer aumento de preços das 
passagens pelo Órgão competente, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou 
mora na execução do serviço pela CONTRATADA e/ou descumprimento de qualquer das 
obrigações elencadas no Edital e seus anexos poderão ser aplicadas as seguintes sanções, sem 
prejuízo de outras previstas na legislação vigente, garantida a ampla defesa:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

b) Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias;  

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do 
contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida;  



 

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 21ª Região - PB pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;  

f) Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002. 
g) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
administração, observado o princípio da proporcionalidade;  

h) As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;  

i) A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada por intermédio de ofício apresentado mediante 
contra recibo;  

j) As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso de multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

14.2. As sanções fixadas nesta cláusula serão aplicadas nos autos do processo de 
gestão do contrato, no qual será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 

15.1. No caso de descumprimento das condições estabelecidas por parte da 
CONTRATADA, ou o fizer fora das especificações e/ou condições avençadas, a contratante 
poderá rescindir o contrato e aplicar as disposições contidas na seção V do capítulo III da Lei 
8.666/93.  

15.2. Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, são assegurados ao 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região - PB os direitos previstos no artigo 
80 da Lei 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
O presente contrato reger-se-á pelas disposições contidas na Lei 8.666/93 c/c a Lei 

10.520/2002.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES  

As alterações que porventura possam ocorrer deverão atender ao disposto no art. 65 
da Lei 8.666/93 c/c a Lei 10.520/2002.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  

Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93 c/c 
a Lei 10.520/2002, o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial 
da União.  



 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 

Será eleito o foro da Seção Judiciária da Paraíba – Justiça Federal de Primeira 
Instância, para dirimir as questões derivadas do presente contrato. 

 
E por estarem assim ajustadas, foi lavrado o presente contrato, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
CONTRATANTES e pelas testemunhas abaixo firmadas. 

 
João Pessoa/PB, XX de XXX de 2019. 
 

 

 

______________________________________ ________________________________________ 
RÔMULO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE – CRECI 21ª Região 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Nome: 

RG n.º RG n.º 

 

 

 


