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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇAO

TERMO DE REFERENCIA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO Nº 54[2018

1. Esclarecimentos iniciais

1.1.Tendo em vista a publicação da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017,
com vigência a partir de 25 de setembro de 2017, foram efetuados os ajustes no
modelo de Termo de Referência em relação aos artigos da Instrução Normativa nº
02, de 30 de abril de 2008.

1.2.0 art. 20 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 prevê a fase de
planejamento da contratação que possui as seguintes etapas: Estudos preliminares,
Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência, podendo ser elaborados Estudos
Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns para serviços de mesma natureza,
semelhança ou afinidade (art. 20, 55).

1.3. Assim, na elaboração deste Termo de Referência foi obsen/ado o disposto no art. 28
e anexo V da IN nº 05, de 2017. Por fim, de acordo com o art. 30, 520 da IN nº 5,
de 2017, os documentos que compõem a fase de Planejamento da Contratação
serão parte integrante do processo administrativo da licitação.

2. Do objeto

2.1. Contratação de pessoa jurídica especializada - agencia de viagem, para a prestação
de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão,
marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, em voos regulares, para deslocamento a serviço no Brasil
e no exterior, para funcionários técnicos/administrativos e docentes, discentes e
colaboradores eventuais em atividades acadêmicas e administrativas da
Universidade Federal Fluminense, conforme especificações e condições constantes
deste Termo de Referência e demonstradas a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE SERVIÇO. Assessoria, reserva, emissão,
1 Agâgªªaniecgê) %%%ªªfâem 3.000,00 remarcação e cancelamento de

passagem aérea nacional. Assessoria, reserva, emissão,
2 Agãpgâªngãºistf-353355333?“ 400,00 remarcação e cancelamento de

passagem aérea internacionalN Assessoria, cotação, emissão e
3 cºcgªªªnãªiªªínªiªjãglde 400,00 cancelamento de seguro de viagem9 internacional

2.2.0 quantitativo mencionado acima é estimado com base em demandas anteriores,
não gerando obrigação da Contratante de execução total durante a vigência do
contrato. O quantitativo foi definido apenas para homogeneizar as propostas dos
licitantes.
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2.3.Para fins eminentemente operacionais relacionados à execução orçamentaria e
financeira dos órgãos e entidade da Administração Pública Federal, particularmente
nas atividades vinculadas ao empenho, pagamento e liquidação das despesas, o
quadro do subitem 2.1 também será composto de itens referentes aos reembolsos
dos valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às
companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento de bilhetes de
passagem em voos domésticos e internacionais adquiridos e ao reembolso dos
valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem
contratados, conforme discriminado no quadro abaixo:

COMPLEMENTO

ITEM DESCRIÇAO QUANTIDADE SERVIÇO
Reembolso de Valores das tarifas, taxas de embarque e outras, taxas e multas devidas às companhias aéreas

4 passraagãgãâªreas 3'000'00 pela Contratada, em face da aquisição de
bilhetes de passagens em voos domésticos;

Valores das tarifas, taxas de embarque e outras
5 aãªãmebªsãégãas 400 00 taxas e multas devidas às companhias aéreas

p integnacionais ' pela Contratada, em face da aquisição de
bilhetes de passagens em voos internacionais.
Valores dos prêmios devido às seguradoras em

6 Sªeâªªà/Ifaº Ceiªs 400,00 razão dos seguros de viagem internacionais9 g contratados.
2.4. Os itens 4, 5 e 6 do quadro acima não serão objeto de formulação de preços e

lances pelos licitantes.

2.5.A divisão por itens, dentro do lote único, visa oportunizar às licitantes a oferta de
preços diferenciados, de acordo com a complexidade e o esforço despendido na
prestação dos serviços de cada item.

2.6.0 prazo de vigência da ata de registro de preços e do contrato decorrente será de
12 (doze) meses, a partir de suas assinaturas, sendo facultada, no caso do contrato,
a prorrogação por períodos sucessivos, por interesse das partes, até o limite de 60
(sessenta) meses.

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 Agendamento de viagem de voos 3.000 10,00 30.000,00domesticos
2 Agenciamento de viagem de voosinternacionais 400 10,00 4.000,00
3 Agenciamento e contratação de

seguro de viagem internacional 400 20'ºº 8'000'00
4 Reembolso delvalores de voos 3.000 481,48 1.444.440,00domesticos

5 Reembolso de valores de voos 400 4.184,86 1.673.944,00mternacnonais

6 Reembolso de seguro de Viagem 400 150,00 60.000,00InternaCIonaI
Valor total da Contratação (R$) 3.220.384,00

2.7. Quanto a variação de preços e quantidades da planilha acima:

2.7.1. Não poderá sofrer nenhuma alteração os quantitativos de todos os itens;

2.7.2. Não poderá sofrer alterações os valores unitários dos itens 4, 5 e 6;

2.7.3. Somente os valores unitários dos itens 1, 2 e 3 poderão ser alterados e
consequentemente os respectivos valores totais.
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2.8.0s valores e quantitativos dos itens 4, 5, 6 acima, são meramente estimativos, de
forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerão dos quantitativos de
serviços efetivamente demandados e prestados e do valor unitário de cada um.

2.9. Foi apresentado um Relatório de Emissões de Passagens aéreas via Compra Diretas
no SCDP no período de 01/03/2017 à 30/06/2017 para se calcular a média dos
valores de passagens nacionais adquiridas por esta Universidade. Foi apresentado
também um Relatório no período de 01/07/2017 à 31/12/2017 para se calcular a
média dos valores de passagens internacionais.

. Das Definições

3.1. Para perfeito entendimento deste Termo de Referência são adotadas as seguintes
definições:

3.1.1.ADMINISTRAÇÃO DIRETA — constitui-se dos serviços integrados na estrutura
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, conforme
estabelecido no inciso I do artigo 4º do Decreto-lei nº 200/1967;

3.1.2.AGÉNCIA DE TURISMO — empresa que tenha por objeto, exclusivamente, a
prestação das atividades de turismo, classificando-se nas categorias de
Agências de Viagens e Agências de Viagens e Turismo, conforme estabelecido
na Lei nº 12.974/2014;

3.1.3.AGENCIAMENTO DE VIAGEM - serviço prestado por AGENCIA DE TURISMO,
compreendendo a venda comissionada ou a intermediação remunerada na
comercialização de BILHETE DE PASSAGEM e de SEGURO VIAGEM;

3.1.4. APF - Administração Pública Federal, compreendendo a ADMINISTRAÇÃO
DIRETA e a ADMINISTRAÇÃO INDIRETA que auxiliam o Presidente da República
e os Ministros de Estado no exercício das atribuições de suas competências
constitucionais, legais e regulamentares, conforme estabelecido no artigo 2o do
Decreto-lei nº 200/1967;

3.1.5.ATA — ata de registro de preços, documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os
preços, fornecedores, ORGAOS e ENTIDADES participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e
propostas apresentadas, na forma estabelecida no Decreto nº 7.892/2013;

3.1.6. BILHETE DE PASSAGEM - documento fornecido pela companhia aérea,
denominado usualmente como e-ticket, comprovando a contratação do serviço
de transporte aéreo, contendo os dados do passageiro, os horários e o itinerário
da viagem, o valor da TAXA DE EMBARQUE e as regras e o valor da TARIFA,
podendo contemplar um ou mais TRECHOS da viagem;

3.1.7.CENTRAL — Central de Compras, vinculada à Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

3.1.8.CENTRAL DE ATENDIMENTO — unidade da CONTRATADA que realiza a
interface com os usuários da CONTRATANTE, oferecendo suporte especializado,
de forma ininterrupta, para atender às necessidades relacionadas aos serviços
contratados;

3.1.9.CODESHARE — acordo de cooperação pelo qual uma companhia aérea
comercializa BILHETE DE PASSAGEM para o transporte de passageiros em voos
de outra companhia aérea;
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3.1.10. CONTRATADA — fornecedor registrado que firmar contrato com a
CONTRATANTE para a prestação dos serviços objeto da licitação;

3.1.11. CONTRATANTE — o ÓRGÃO ou ENTIDADE que firmar contrato com
fornecedor registrado;

3.1.12. CREDENCIAMENTO — processo de habilitação de companhias aéreas
para fornecimento de BILHETE DE PASSAGEM para a APF, sem a intermediação
de AGENCIA DE TURISMO, procedido na forma do Edital de Credenciamento
01/2014;

3.1.13. ENTIDADE — uNnidade dotada de personalidade jurídica própria que
integra a ADMINISTRAÇAO INDIRETA;

3.1.14. GDS — Global Distribution System, sistema eletrônico utilizado para
operação e gerenciamento de cotações, reserva, emissões, alterações,
cancelamentos e reembolsos de passagens aéreas, intermediando o processo de
compra e fornecimento entre as AGENCIAS DE TURISMO e as companhias
aereas;

3.1.15. IATA — International Air Transport Association ou Associação
Internacional de Transportes Aéreos, organização internacional criada por um
grupo de companhias aéreas com o objetivo de representá-las em todos os
assuntos relacionados a aviação, inclusive no processo de intermediação da
comercialização de passagens aéreas;

3.1.16. LOCALIZADOR — código alfanumérico emitido pelas companhias aéreas
e constante no BILHETE DE PASSAGEM pelo qual se identifica os dados da
viagem, tais como código do voo, cidades de origem e destino, datas e tipo de
TARIFA;

3.1.17. NO-SHOW - não comparecimento de passageiro no momento do
embarque para o voo;

3.1.18. ÓRGÃO — unidade sem personalidade jurídica própriaNintegrante da
estrutura administrativa de pessoa jurídica da ADMINISTRAÇAO DIRETA ou
INDIRETA;

3.1.19. ÓRGÃO GERENCIADOR - ÓRGÃO ou ENTIDADE responsável pela
condução do conjunto de procedimentos para o registro de preços e
gerenciamento da ATA dele decorrente;

3.1.20. PASSAGEM AÉREA — compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou
somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação;

3.1.21. PCDP — Proposta de Concessão de Diárias e Passagens cadastrada no
SCDP, onde constam os dados do passageiro, as informações do deslocamento,
os documentos comprobatórios da demanda e os dados financeiros;

3.1.22. SCDP — Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, e o sistema de
uso obrigatório pelos ORGAOS e ENTIDADES, inclusive autarquias e fundações,
para a concessão, registro, acompanhamento e controle de diárias e passagens;

3.1.23. SEGURO VIAGEM — seguro que objetiva a garantia de pagamento ao
passageiro de indenização, quando da ocorrência de riscos previstos e cobertos
durante a viagem internacional, nos termos das condições gerais e especiais
contratadas;
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3.1.24. SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que
tem como finalidade cadastrar e habilitar parcialmente pessoas [físicas ou
jurídicas, interessadas em participar de licitações realizadas por ORGAOS e
ENTIDADES;

3.1.25. SLTI — Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP, cujas
atribuições atualmente estão distribuídas entre Secretaria de Gestão - SEGES -
e Secretaria de Tecnologia da Informação - STI;

3.1.26. TARIFA — valor único cobrado pela companhia aérea, em decorrência
da prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, de acordo com
itinerário determinado pelo adquirente;

3.1.27. TAXA DE EMBARQUE — tarifa aeroportuária cobrada do passageiro, por
intermédio das companhias aéreas;

3.1.28. TR — Termo de Referência;

3.1.29. TOUR CODE - código fornecido pelas companhias aéreas que identifica
o comprador, as condições comerciais e benefícios concedidos na aquisição de
BILHETE DE PASSAGEM;

3.1.30. TRECHO — compreende todo o percurso entre a origem e o destino,
independentemente de existirem conexões, escalas ou ser utilizada mais de
uma companhia aérea;

3.1.31. UNIDADE, SOLICITANTE — unidade do âmbito da estrutura
organizacional do ORGAO ou ENTIDADE que demanda o serviço;

3.1.32. VOO DOMÉSTICO - rota regular de transporte aéreo de passageiros, de
companhias aéreas brasileiras, com cidades de origem, intermediárias e de
destino localizadas em território brasileiro;

3.1.33. VOO INTERNACIONAL - rota regular de transporte aéreo de
passageiros, mantido por companhias aéreas brasileiras ou estrangeiras, com
cidades de origem e/ou intermediárias e/ou de destino localizadas em país
diferente do Brasil.

4. Da Justificativa e Objetivos

4.1.A CMC/AD, visando à execução de tarefas ligadas à fiscalização, capacitação,
participação em congressos, conferências, reuniões técnicas e demais demandas,
precisa providenciar transporte aéreo para os seus servidores e outras pessoas
necessárias ao desenvolvimento das atividades.

4.1.1. A escolha pelo transporte aéreo justifica-se pelos ganhos relacionados ao
tempo despendido, à segurança do passageiro e ao custo-benefício resultante
desta modalidade de deslocamento.

4.2. Para viabilizar a emissão de BILHETE DE PASSAGEM, desde agosto de 2012 a APF
orientava-se, no âmbito normativo, pelo modelo instituído pela IN — Instrução
Normativa SLTI nº 7/2012, revogada pela IN SLTI nº 03/2015.

4.2.1. Tal norma definia no parágrafo 10 do artigo 20 que a contratação de
AGENCIAS DE TURISMO decorre de procedimento licitatório, na modalidade
pregão, do tipo eletrônico, segundo “critério de julgamento menor preço,
apurado pelo menor valor ofertado pela prestação do serviço de Agenciamento
de Viagens”.

Termo de Referência Proc. 23069. 006699/2018—60 Pág. 5/27



Fls. UI |
Processo n.º 23069.006.699/2018-60

4.3.Quanto ao suporte operacional às atividades administrativas relacionadas à
solicitação de passagens e diárias, os ORGAOS e ENTIDADES, em caráter
obrigatório, conforme Decreto nº 5.992/2006, devem utilizar o SCDP, que abrange
desde a concessão, o registro, o acompanhamento, a gestão e o controle de diárias
e de passagens até o envio de informações para a CGU — Controladoria Geral da
União.

4.4. Frente às dificuldades levantadas pelos ÓRGÃOS e ENTIDADES na realização das
licitações e na gestão contratual, foram iniciados estudos a fim de levantar os
problemas que atingiam as instituições e avaliar as oportunidades de nova
sistemática para a aquisição de BILHETE DE PASSAGEM; que fosse coerente com a
legislação vigente; capaz de tornar o processo de compra mais transparente, ágil,
eficiente e econômico; que permitisse utilizar o poder de compra para assegurar
benefícios à UFF, visto o volume anual utilizado na aquisição de passagens aéreas e
que viabilizasse a racionalização dos gastos e da gestão dos contratos.

4.4.1. A propósito, o TCU - Tribunal de Contas da União avaliou o modelo de
contratações de aquisição de BILHETE DE PASSAGEM por intermédio de
AGENCIAS DE TURISMO, com base na IN SLTI nº 7/2012, em razão de
alegações de que traria antieconomicidade para a APF, em representação junto
àquela Corte de Contas.

4.4.2. A conclusão alcançada foi de que a aquisição de BILHETE DE PASSAGEM, nos
moldes propostos na IN supramencionada, exporia a APF ao risco de ocorrência
de irregularidades que trariam desvantagens, apesar de não restar comprovada
a antieconomicidade do modelo definido na referida Instrução. Em razão disto,
dentre outras, fez a seguinte determinação à SLTI:

ACÓRDÃO Nº 1973/2013 — TCU — Plenário

“9.6. determinar a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, com
fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que promova estudos no sentido de
avaliar a vantajosidade de contratar diretamente das companhias aéreas o
fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para a Administração
Pública, informando ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as
conclusões;

4.5. Conforme Ofício Circular 258/2018 MPOG (Em anexo):

“1. Em 02 de março de 2018, foi publicada a Medida Provisória nº 822/2018, que
dispensou a retenção dos tributos na fonte mediante a utilização do Cartão de
Pagamento do Governo Federal - CPGF, no caso de compra de bilhetes de passagens
diretamente das companhias aéreas.
2. Tendo em vista a não conversão da medida provisória em lei, comunicamos que a
partir da zero hora do dia 30 de junho de 2018, a emissão de passagens aéreas na
modalidade de Compra Direta será suspensa no SCDP.
3. Desse modo, o provimento de passagens aéreas deverá ocorrer por meio de
contrato vigente de agenciamento de viagens, evitando descontinuidade dos
afastamentos a serviço.
4. Salienta-se que está vigente a Portaria nº 490, de 29 de dezembro de 2017 deste
MP, que permite aos órgãos e entidades realizarem autonomamente procedimentos
para contratação dos serviços que visam à obtenção de passagens aéreas. ”

5. Da Classificação dos serviços

5.1. O enquadramento na modalidade pregão, do tipo eletrônico, encontra fundamento
no parágrafo 10 do artigo 4º da IN SLTI nº 3/2015:

“Por se tratar de serviço comum, a licitação será realizada, preferencia/mente, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica, podendo ainda, a critério do órgão
solicitante, ser utilizado o Sistema de Registro de Preços - SRP.”

5.2. O enquadramento também encontra embasamento no parágrafo único do artigo 1o
e no g 10 do artigo 2o da Lei nº 10.520/2002:
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“Art. lº Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na
modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único . Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado .
Art. 20 (VETADO)
ê lº Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da
informação, nos termos de regulamentação específica. ”

Da mesma forma, restam atendidos o artigo lº e o caput e 510 do artigo 20 do
Decreto nº 5.450/2005:

“ Art. lº A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o
disposto no é lº do art. 20 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à
aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao
regulamento estabelecido neste Decreto .
Parágrafo único . Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da
administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União .
Art. 20 O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor
preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns
for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a
comunicação pela internet.
é 1 º Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais do mercado

Quanto à realização do Registro de Preços, encontra amparo nos incisos I, III e IV
do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013:

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo.
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo
a ser demandado pela Administração. ”

Enquadra-se o AGENCIAMENTO DE VIAGENS como serviço de natureza continuada,
nos termos do artigo 60 da IN SLTI nº 2/2008:

“Art. õº Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela
Administração são aqueles que apoiam a realização das atividades essenciais ao
cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, conforme dispõe o Decreto
nº 2.271/97. ”

Constituem-se, desse modo, em atividades materiais acessórias, instrumentais ou
çomplementares à área de competência legal do ORGAO GERENCIADOR e dos
ORGAOS e ENTIDADES participantes, não inerentes às categorias funcionais
abrangidas pelos planos de cargos da APF.

Registra-se que a prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
funcionários da CONTRATADA e a CONTRATANTE.

É vedada qualquer relação entre os funcionários da CONTRATADA e a
CONTRATANTE que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Como consequência da prestação continuada do serviço em tela, tem-se a
aplicabilidade do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, que dispõe:

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita a vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
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II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; ”

. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (item 1)

6.1. CONDIÇÓES GERAIS:

6.1.1. As solicitações de serviços serão registradas no SCDP pela
UNIDADE SOLICITANTE e direcionadas à CONTRATADA, que acessará perfil

exclusivo para visualizá-Ias e atendê-Ias.

6.1.2. Para recepção das solicitações registradas no SCDP, a CONTRATADA
receberá login e senha de acesso a módulo específico do sistema, possibilitando
a visualização das solicitações pendentes.

6.1.3. Para o perfeito cumprimento do objeto, a CONTRATADA deverá
dispor de CENTRAL DE ATENDIMENTO para execução dos serviços solicitados,
devendo ser as requisições realizadas diretamente no SCDP, exceto nas
situações em que este procedimento for inviável, cujo prolongamento cause
danos relevantes à celeridade do processo, situações em que as requisições
poderão ser realizadas por e-mail ou telefone somente por servidores
formalmente designados.

6.1.4. A UNIDADE SOLICITANTE deve efetuar a análise, escolha das opções
e autorização para aquisição levando em consideração as normas vigentes que
orientam a emissão de BILHETE DE PASSAGEM, atualmente contidas na IN SLTI
nº 3/2015, orientando a CONTRATADA sobre seus termos e sobre eventuais
alterações.

6.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO

6.2.1. A CONTRATADA deve manter, em caráter permanente e de forma
ininterrupta, CENTRAL DE ATENDIMENTO, com acionamento por meio do SCDP
ou e-mail ou telefone, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e
07 (sete) dias por semana, inclusive feriados.

6.2.2. Para recepcionar as solicitações por e-mail ou telefone, a CONTRATADA
deverá manter endereço eletrônico para troca de mensagens e telefone celular,
cujo número deverá ser fornecido à CONTRATANTE no momento da assinatura
dos contratos.

6.2.3. A CONTRATADA deverá gerar número de protocolo para todas as solicitações
realizadas por e-mail ou telefone, bem como efetuar a gravação das chamadas
telefônicas.

6.2.3.1. Os protocolos gerados deverão ser informados aos usuários no início
do atendimento.

6.2.3.2. As gravações das chamadas telefônicas deverão ser armazenadas por
prazo não inferior a 6 (seis) meses e disponibilizadas sempre que houver
solicitação da CONTRATANTE.

6.2.4. A CONTRATADA deverá realizar procedimento de identificação dos servidores
autorizados a utilizar este serviço, mediante confirmação de alguns de seus
dados pessoais ou outros que julgar necessários.

6.2.5. A CONTRATANTE deverá, em até 07 (sete) dias úteis após a assinatura do
contrato, disponibilizar à CONTRATADA relação contendo as seguintes
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informações dos servidores autorizados a solicitar serviços por e-mail ou
telefone:

6.2.5.1. Nome;

6.2.5.2. E-mail a partir do qual serão originadas as solicitações;

6.2.5.3. Matrícula no SIAPE ou equivalente;

6.2.5.4. Unidade de vinculação;

6.2.5.5. Cargo/função;

6.2.5.6. Data de nascimento;

6.2.5.7. Número do CPF.

6.2.6. O envio da relação citada no subitem 6.2.5 é indispensável para o início da
prestação dos serviços por parte da CONTRATADA, para as demandas
solicitadas por e-mail ou telefone.

6.2.6.1. Os BILHETES DE PASSAGEM de VOOS DOMÉSTICOS e VOOS
INTERNACIONAIS emitidos por solicitação via e-mail ou telefone deverão
ser regularizados por meio da criação de PCDP no primeiro dia útil
subsequente à data da solicitação, vinculando os dados do BILHETE DE
PASSAGEM emitido, inclusive a cotação realizada pela CONTRATADA.

6.2.6.2. Caso a impossibilidade de formalização da demanda via SCDP perdure
além do primeiro dia útil subsequente à data da solicitação, o e-mail de
solicitação constituirá documento hábil para substituir a PCDP para fins de
faturamento, sem excluir a necessidade de regularização prevista no
subitem 6.2.6.1.

6.2.7. As solicitações encaminhadas a CONTRATADA, por e-mail ou telefone,
deverão conter as mesmas informações previstas no subitem 6.3.2.1 e outras
necessárias para o atendimento da demanda.

6.3.0s serviços de emissão de bilhetes de passagens para voos domésticos
compreendem:

6.3.1. Assessoria: entende-se por assessoria para emissão de BILHETES DE
PASSAGEM, o serviço prestado pela CONTRATADA, visando ao auxílio na análise
e escolha de melhores opções de voos, observado o disposto no subitem 6.3.2,
quando:

6.3.1.1. não houver disponibilidade em voos sem escala/conexão ou voos com
razoável tempo de duração, devendo a CONTRATADA apresentar opções
para que seja analisada aquela que apresente a melhor relação custo x
benefício para a APF;

6.3.1.2. em virtude de ocorrência de evento, seminário, encontro ou situação
semelhante, em que o número de passageiros permita a negociação de
melhores TARIFAS, visando economicidade à APF.

6.3.2. Cotação: a cotação para emissão de BILHETE DE PASSAGEM realizada pela
CONTRATADA deverá refletir com exatidão as informações atualizadas de todos
os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promoções
tarifárias vigentes, observadas as disposições dos subitens 6.1.1 a 6.1.3.
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6.3.2.1. O pedido de cotação enviado a CONTRATADA via e-mail ou telefone
deverá conter, no mínimo:

6.3.2.1.1. Número da PCDP, quando a demanda já tiver sido registrada no
SCDP;

6.3.2.1.2. Nome da UNIDADE SOLICITANTE, com e-mail, telefone e
servidor responsável pela demanda;

6.3.2.1.3. Tipo de viagem: nacional ou internacional;

6.3.2.1.4. Natureza de viagem: missão permanente, transitória ou
eventual, no caso de viagem internacional;

6.3.2.1.5. Data prevista da partida;

6.3.2.1.6. Data prevista do retorno;

6.3.2.1.7. Cidade de origem;

6.3.2.1.8. Cidade de destino;

6.3.2.1.9. Nome completo do passageiro;

6.3.2.1.10. Data de nascimento do passageiro;

6.3.2.1.11. Número e validade do passaporte, dados do visto, no caso de
viagem internacional;

6.3.2.1.12. CPF do passageiro;

6.3.2.1.13. Telefone para contato do passageiro;

6.3.2.1.14. Endereço eletrônico do passageiro;

6.3.2.1.15. Classe de voo: econômica ou executiva ou primeira classe, no
caso de viagem internacional;

6.3.2.1.16. Horários previstos de início e término do trabalho, evento ou
missão no destino;

6.3.2.1.17. Eventual deficiência do passageiro.

6.3.2.2. O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo, além dos
dados da solicitação de cotação, as seguintes informações:

6.3.2.2.1. Companhia aérea;

6.3.2.2.2. País/cidades de origem e destino;

6.3.2.2.3. Duração do voo;

6.3.2.2.4. Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver;

6.3.2.2.5. Datas e horários do voo e aeroportos utilizados;

6.3.2.2.6. Valor da TARIFA;

6.3.2.2.7. Valor da TAXA DE EMBARQUE.
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6.3.3. Reserva: a resen/a para emissão de BILHETE DE PASSAGEM deverá ser
realizada pela CONTRATADA, discriminada por TRECHO e observadas as
disposições dos subitens 6.1.1 a 6.1.4, com base nas informações de cotação
contidas na etapa anterior.

6.3.3.1. A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail ou telefone, a reserva
contendo o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e demais
dados contidos na cotação para a UNIDADE SOLICITANTE, visando a
necessária aprovação.

6.3.4. Emissão: será realizada pela CONTRATADA observando as disposições dos
subitens 6.1.1 a 6.1.4, com base nas informações de resen/a contidas na etapa
anterior.

6.3.4.1. Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da resen/a e
caso não seja possível reativá-la nos mesmos valores, o procedimento
visando à emissão deve ser reiniciado.

6.3.4.2. A informação do BILHETE DE PASSAGEM emitido será enviada pela
CONTRATADA à UNIDADE SOLICITANTE, para conferência e cadastramento
no SCDP e envio para o passageiro.

6.4.0s serviços de emissão de bilhetes de passagem para voos domésticos
compreendem:

6.4.1. Assessoria: entende-se por assessoria para emissão de BILHETE DE
PASSAGEM o serviço prestado pela CONTRATADA visando ao auxílio na
pesquisa, análise e escolha de melhores opções de voos, observado o disposto
no subitem 6.1.4, devendo ser prestada em todas as viagens que contenham
trechos internacionais.

6.4.2. Cotação: será realizada pela CONTRATADA e deverá refletir com exatidão as
informações atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas,
consideradas inclusive as promoções tarifárias vigentes, observadas as
disposições dos subitens 6.1.1 a 6.1.3.

6.4.2.1. Devem ser observadas, sempre que possível, as opções de ida e volta
pela mesma companhia aérea, visto que esta condição pode oferecer
menores valores de TARIFAS.

6.4.2.2. O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo, além dos
dados da solicitação de cotação, as seguintes informações:

6.4.2.2.1. Companhia aérea;
6.4.2.2.2. País/cidades de origem e destino;
6.4.2.2.3. Duração do voo;
6.4.2.2.4. Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver;
6.4.2.2.5. Datas e horários do voo e aeroportos utilizados;
6.4.2.2.6. Valor da TARIFA;
6.4.2.2.7. Valor da TAXA DE EMBARQUE.

6.4.3. Reserva: deverá ser realizada pela CONTRATADA, discriminada por TRECHO e
observadas as disposições dos subitens 6.1.1 a 6.1.4, com base nas
informações das cotações contidas na etapa anterior.

6.4.4. A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail ou telefone a reserva
contendo o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da resen/a e demais
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dados contidos na cotação para a UNIDADE SOLICITANTE, visando a necessária
aprovação.

6.4.4.1. Além da escolha dos voos, a UNIDADE SOLICITANTE deve informar a
CONTRATADA todos os dados constantes do subitem 6.3.2.1 deste TR para
a criação da reserva.

6.4.5. Emissão: será realizada pela CONTRATADA observando as disposições dos
subitens 6.3.2 e 6.1.4, com base nas informações de resen/a contidas na etapa
anterior.

6.4.5.1. Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva e
caso não seja possível reativa-la nos mesmos valores, o procedimento
visando à emissão deve ser reiniciado.

6.4.5.2. As informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido serão cadastradas
no SCDP e o BILHETE DE PASSAGEM emitido deverá ser enviado pela
CONTRATADA à UNIDADE SOLICITANTE, por e-mail ou por outro canal de
comunicação previamente informado.

6.4.6. SEGURO VIAGEM

6.4.6.1. A CONTRATADA deverá providenciar, quando requerido pela UNIDADE
SOLICITANTE, em até 8 (oito) horas após a formalização da demanda pelo
SCDP, por e-mail ou telefone, no mínimo 3 (três) cotações de SEGURO
VIAGEM, com seguradoras, para aprovação do custo e autorização da
emissão, observando as regras e as coberturas mínimas previstas na
Resolução CNSP nº 315/2014, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

6.4.6.2. A CONTRATADA DEVERÁ emitir a apólice ou voucher, no prazo de 3
(três) horas após autorização pela CONTRATANTE.

6.4.6.3. Os serviços de emissão de SEGURO VIAGEM compreendem a cotação,
emissão, alteração, cancelamento e reembolso.

6.4.6.4. Será devido a CONTRATADA apenas o valor do reembolso referente ao
prêmio do SEGURO VIAGEM quando este for emitido juntamente com o
BILHETE DE PASSAGEM INTERNACIONAL não podendo, neste caso, a
CONTRATADA cobrar remuneração adicional pela prestação deste serviço.

6.5. ALTERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM — VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

6.5.1. A alteração de BILHETE DE PASSAGEM deve ser precedida de nova cotação e
reserva, visando subsidiar a decisão sobre a alteração ou cancelamento seguido
de nova emissão, o que for mais vantajoso à UFF.

6.5.2. As alterações de BILHETES DE PASSAGEM serão requeridas pela UNIDADE
SOLICITANTE, pelo SCDP, por E-MAIL ou telefone, discriminadas por trecho.

6.5.3. Caso a alteração possua mudança ou inclusão de destinos, a CONTRATADA
receberá solicitação de nova assessoria para indicação das opções que melhor
atendam a demanda.

6.5.4. A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e poderá ensejar em
aplicação de multas e eventuais diferenças tarifárias estabelecidas pela
companhia aérea.

6.5.5. Imediatamente após a alteração que resulte em crédito, situação na qual o
valor do BILHETE DE PASSAGEM original é superior à soma da multa e da
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diferença tarifária, a CONTRATADA deverá requerer, imediata e formalmente, o
ressarcimento do valor ao qual a CONTRATANTE tem direito, para que seja
efetuada a glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e
comprovante das companhias aéreas, discriminadas por UNIDADE
SOLICITANTE.

6.5.6. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a consequente
glosa do valor a que tem direito, no momento em que for viável e possível,
levando em consideração o valor da fatura e o tempo necessário para o término
da conferência.

6.6. CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM — VOOS DOMÉSTICOS E VOOS
INTERNACIONAIS:

6.6.1. Cancelamento originado pela extinção da demanda:

6.6.1.1. A informação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE à
CENTRAL DE ATENDIMENTO da CONTRATADA, pelo SCDP, por e-mail ou
telefone, com base nas informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido.

6.6.1.2. Após o recebimento da informação acima, a CONTRATADA deve
efetuar o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM, no prazo máximo de
30 (trinta) minutos, objetivando a isenção da cobrança de taxa de NO-
SHOW, quando possível, de acordo com as regras da companhia aérea.

6.6.1.3. Todas as solicitações de cancelamento devem constar no relatório para
controle dos BILHETES DE PASSAGEM passíveis de reembolso, conforme
item 6.7.4 e subitem.

6.6.2. Cancelamento originado de demanda de alteração: ocorre em duas situações:

1) analisadas as cotações citadas nos subitens 6.3.2 e 6.4.2, a UNIDADE
SOLICITANTE verifica que há melhor relação custo x benefício com
nova emissão, e não com a alteração do BILHETE DE PASSAGEM;

2) inexistência de voos que permitam a alteração do BILHETE DE
PASSAGEM já emitido.

6.6.2.1. Para as situações acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento
do BILHETE DE PASSAGEM e iniciar o processo de nova emissão, a partir
da etapa de assessoria, informando nova cotação do voo pretendido, para
escolha da melhor opção e posterior aprovação, cabendo nesse caso
cobrança de serviço pela nova emissão.

6.6.2.2. A solicitação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, pelo SCDP, por e-mail ou telefone, com base nas
informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido.

6.7. RESSARCIMENTO

6.7.1. Imediatamente após o cancelamento, a CONTRATADA deverá requerer, junto
à companhia aérea, o ressarcimento dos créditos provenientes da passagem
cancelada. Isso representa, no mínimo, o valor da taxa de embarque.

6.7.2. A CONTRATADA deve adotar as medidas necessárias para a efetivação do
ressarcimento tão logo lhe seja solicitado o cancelamento do BILHETE DE
PASSAGEM ou quando da ocorrência de NO-SHOW.
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6.7.3. O ressarcimento do BILHETE DE PASSAGEM se dará por intermédio de glosa
do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e detalhamento das
regras aplicadas pela companhia aérea, discriminada por UNIDADE
SOLICITANTE.

6.7.4. A CONTRATADA deve gerar relatório mensal de todos os BILHETES DE
PASSAGEM cancelados, alterados, não utilizados e/ou ressarcidos. O relatório
deve ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes emitidos
pelas companhias aéreas, contendo no mínimo:

6.7.4.1. UNIDADE SOLICITANTE

6.7.4.2. dados do BILHETE DE PASSAGEM: localizador, nome do passageiro,
origem/destino, data do voo;

6.7.4.3. valor pago;

6.7.4.4. valor da multa;

6.7.4.5. valor do crédito.

6.7.5. Sempre que necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar emissão de relatório
parcial, contemplando os dados acima, caso em que a CONTRATADA deverá
fornecer o documento em até 72 (setenta e duas horas).

6.7.6. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a consequente
glosa do valor a que tem direito, no momento em que for viável e possível,
levando em consideração o valor da fatura e o tempo necessário para o término
da conferência.

6.7.7. O reembolso obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de
sua aplicação, inclusive prazo de reembolso, taxa administrativa e outras
penalidades.

6.7.8. O prazo para reembolso não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias
contados da data da solicitação.

7. Da forma de Pagamento

7.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com a demanda e deverão ser referentes
a todos os serviços executados no mês, devendo ser emitida a Nota Fiscal
constando o valor dos serviços.

7.2. Para cada item de serviço de AGENCIAMENTO DE VIAGENS descrito no subitem 2.1
deste TR prestado pela CONTRATADA, será devida uma remuneração.

7.3. Caso o itinerário da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o serviço
sejam envolvidas companhias aéreas distintas, a quantidade do item corresponderá
ao número de BILHETES DE PASSAGEM emitidos, alterados ou cancelados.

7.3.1. Assim, serão devidas duas remunerações a CONTRATADA, quando a
CONTRATANTE solicitar uma viagem de ida e volta da localidade “A” para a
localidade “B”, onde a ida e a volta sejam operadas por companhias aéreas
distintas, mantida a obrigação contida nos os itens 6.3.2 e 6.4.2;

7.3.2. No caso de alteração do BILHETE DE PASSAGEM com múltiplos trechos
emitidos na mesma companhia aérea, será devida apenas uma remuneração,
exceto nos casos em que o pedido de alteração seja feito em momentos
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alternados, situação em que será devida uma remuneração para cada pedido
atendido.

7.4. De acordo com as definições contidas no item 3 deste TR, não há BILHETE DE
PASSAGEM composto por trechos operados por mais de uma companhia aérea, com
exceção dos casos de CODESHARE, onde entende-se que será adquirido apenas 1
(um) BILHETE DE PASSAGEM.

7.5.0 valor da fatura mensal será composto pelo somatório dos valores dos serviços
prestados com os valores de repasse, que serão calculados da seguinte forma:

7.5.1. Emissão de bilhetes de passagem dos voos domésticos:

ED = (Q x P) + RE

7.5.2. Emissão de bilhetes de passagem dos voos internacionais

EI=(QxP)+RI+SG

7.5.3. Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem dos voos domésticos e
voos internacionais

AC=(QxP)+RD+M
Onde:

ED : valor referente à emissão de bilhetes de passagem dos voos domésticos
EI : valor referente à emissão de bilhetes de passagem dos voos internacionais
AC : valor referente à alteração e cancelamento de bilhetes de passagem dos

voos domésticos e voos internacionais
Q : quantidade do item
P : preço unitário do item
RE : valor de reembolso referente aos bilhetes de passagem dos voos

domésticos
M = valor de multas
RI : valor de reembolso referente aos bilhetes de passagem dos voos

internacionais
RD : valor de reembolso de diferença tarifária
SG : valor de reembolso dos seguros viagem

7.6. A fatura deverá ser apresentada discriminando, separadamente:

7.6.1.Valores referentes ao agenciamento de viagens, separadamente por item de
serviço;

7.6.2. Valores referentes aos reembolsos dos bilhetes de passagem (tarifas, multas e
taxas de embarque), separadamente por companhia aérea e por voo doméstico
e voo internacional;

7.6.3. Valores referentes aos ressarcimentos de passagens canceladas,
separadamente por companhia aérea e por voo doméstico e voo internacional;

7.6.4. Valores dos créditos;

7.6.5. Valores referentes aos reembolsos de seguro viagem.

7.7.A fatura deverá ser apresentada em arquivo eletrônico, em até 5 (cinco) dias úteis
após o encerramento do mês, acompanhadas das correspondentes faturas/notas
fiscais emitidas pelas companhias aéreas a CONTRATADA, conforme previsto na
Orientação Normativa SLTI nº 1/2014, discriminando as informações necessárias
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para efetivação das retenções e recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido
na legislação vigente.

7.7.1. Conforme disposto nos artigos 113 ao 115-A do Decreto nº 18.955/1997, o
BILHETE DE PASSAGEM é a nota fiscal de serviço da companhia aérea.

7.8.A fatura apresentada em arquivo eletrônico deverá conter certificado digital ICP-
Brasil, seguindo regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

7.9.A fatura também deverá destacar os valores devidos em função da substituição
tributária, para cada beneficiário dos créditos.

7.10. Serão consideradas válidas para efeito de pagamento, as comprovações de
solicitações feitas fora do SCDP através dos protocolos de atendimentos dos canais
de telefone e/ou e-mail.

7.11. O pagamento da fatura será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da fatura, contendo o
detalhamento dos serviços executados no mês anterior, através de ordem bancária
para crédito em banco, agência e conta corrente de sua titularidade, indicados pela
CONTRATADA, ressalvados os casos dispostos no parágrafo 30 do artigo 5o da Lei
nº 8.666/1993.

7.12. A fatura, incluindo-se seu detalhamento, deverá conter todas as informações
necessárias à conferência dos serviços prestados e em conformidade com os
preços contratados, não podendo incluir serviços relativos a outros contratos ou
facilidades não contratadas.

7.13. Os serviços cujo detalhamento não contiver as informações mínimas que
permitam a sua correta identificação serão considerados como cobranças indevidas
e não serão pagos.

7.13.1. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados a
CONTRATADA e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir
da reapresentação da fatura devidamente corrigida.

7.13.2. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da fatura, os
fatos serão informados a CONTRATADA, para que seja feita glosa do valor
correspondente no próximo documento de cobrança.

7.14. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante
teste das faturas, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente
realizados. Em hipótese alguma serão pagos serviços não efetuados.

7.15. Após o encerramento do contrato, os serviços efetuados deverão ser cobrados no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

7.16. Transcorrido o prazo mencionado no item anterior, os pagamentos estarão
condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CONTRATANTE.

7.17. Havendo erro na apresentação da fatura ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras.

7.17.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus à
CONTRATANTE.
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7.18. A existência de multas pendentes de pagamento pela CONTRATADA quando
da liquidação da fatura ensejará a compensação de valores, com a cobrança ou o
repasse do remanescente, a depender do caso.

7.19. Nos termos do parágrafo 60 do artigo 35 da IN SLTI nº 2/2008, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.19.1. Não produziu os resultados acordados;

7.19.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com
a qualidade mínima exigida.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como liquidada a
ordem bancária para pagamento.

7.21. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

7.22. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA,
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
CONTRATANTE.

7.23. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto a inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto a
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. Ademais,
persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias
a rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.24. No momento do pagamento, serão efetuados a retenção e recolhimento de
tributos e contribuições previstas na legislação aplicável.

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

7.26. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
da seguinte formula:

Tx
D

3555

EM : E >< N ><: VP
I : índice de atualização financeira;

|_”: D! =
onde:

TX : taxa de juros de mora anual;

EM : encargos moratórios;
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N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP : valor da parcela em atraso.

8. INFORMAÇOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

8.1.A demanda prevista no presente certame foi estimada, considerando a quantidade
informada pela Reitoria e pelos campis, para aquisição de passagens aéreas
nacionais e internacionais aos servidores, professores e colaboradores eventuais.

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

9.1. Será julgado vencedor, o licitante que apresentar o menor valor global anual.

9.2.Deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante, que
comprove a prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação.

10. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE FISCALIZAÇÃO

10.1. A gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 60 do Decreto nº 2.271, de 1997.

10.2. A gestão do contrato será executada pelos seguintes atores:

10.2.1. Coordenadoria de Materiais e Contratos - através de gestor, designado
por portaria assinada pelo Reitor desta instituição.

10.2.2. Fiscal Técnico, designado por portaria assinada pelo Pró-Reitor de
Administração desta instituição.

10.2.3. Público Usuário - a fiscalização também poderá ser efetuada pelo
público usuário, ou seja, os servidores que utilizam dos serviços, através de
formulário próprio.

10.3. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por fiscal designado, podendo
para isso fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações, no que se
refere à execução do contrato.

10.4. A UFF irá designar servidores para exercer função de fiscal e gestor, os quais
irão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e determinar o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

10.5. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

10.6. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
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10.7. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos
mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

10.8. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do
objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo
previsto no Anexo I-A, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade
da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

10.8.1. - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com
a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

10.8.2. - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.

10.9. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

10.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação
da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada.

10.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

10.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço
com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

10.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem
ser aplicadas as sanções a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.

10.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde
que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços.

10.16. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no g 10 do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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10.17. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos gg 1o e 2o do art. 67 da Lei nº 8.666, de
1993.

10.18. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de
1993.

10.19. A comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA se dará, dependendo
da ocorrência, através de telefone, e-mail ou ofício, conforme segue:

Pró Reitoria de Administração - Reitoria da UFF
Rua Miguel de Frias, 9 — lº Andar, Icaraí, Niterói — RJ CEP 24220-900

Telefones: 21 2629-5052 / 5050 / 5047
Email: secretaria.Droad©id. uff. br

10.20. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a homologação do
processo licitatório e a assinatura do termo de contrato.

11.2. Nos termos da Lei n.º 8.666/93, constituirá documento de autorização para a
execução dos serviços, o contrato assinado, acompanhado da nota de empenho.

OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

12.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

12.4. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº
05/2017;

12.5. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados em Ata;

12.6. Comunicar a adjudicatária, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;

12.7. Solicitar à adjudicatária todas as providências necessárias ao bom andamento
do objeto;
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12.8. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa adjudicatária às
dependências da UFF para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições
contratadas;

12.9. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega
dos objetos contratados;

12.10. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados a UFF;

12.11. Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades
observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a
reconstrução ou a substituição do objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, fixando prazo para tal;

12.12. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento
da unidade responsável pelo recebimento;

12.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
adjudicatária com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
adjudicatária, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Obrigações da Contratada

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para efetivação dos serviços contratados;

13.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da má execução do contrato.

13.3. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Gestor ou Gestor substituto do contrato.

13.4. Indicar formalmente e manter preposto para representá-Ia, que será
responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante para
tratar com a Contratante, sobre assuntos relacionados à execução do contrato,
observando o item 4.1 deste Termo de Referência.

13.5. Responsabilizar—se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

13.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem
como os tributos resultantes do cumprimento do contrato.

13.7. Reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de passagens aéreas,
nacionais e internacionais, com fornecimento do referido bilhete eletrônico ao
Gestor ou Gestor substituto do contrato.

13.8. Providenciar o fornecimento de passagens, check-in e embarque de
passageiros/autoridades, incluindo sábados, domingos e feriados, quando solicitado
pela Contratante.

13.9. Emitir PTA's para qualquer localidade, por intermédio do SCDP, solicitada pela
Contratante, inclusive fora do expediente administrativo de trabalho.

13.10. Elaborar planos de viagens internacionais, com opções de horários e voos.
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13.11. Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o
regulamento das companhias aérea se a Resolução da Agência Nacional de Aviação
Civil nº 400, de 13 de dezembro de 2016, quando autorizado pela Contratante.

13.12. Efetuar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de sistema informatizado
de pesquisa 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.

13.13. A Contratada deverá entregar os bilhetes de passagens aéreas nacionais em
até 02 (duas) horas e internacionais em até 03 (três) horas, no mesmo dia da
aprovação da emissão dos bilhetes pela CONTRATADA.

13.14. Excepcionalmente, em caráter de urgência, a emissão de bilhete de passagem
aérea poderá ser solicitada pela Contratante, sem a obediência aos prazos previstos
no subitem anterior, devendo a contratada, nesse caso, atendê-lo com a agilidade
requerida.

13.15. Encaminhar via correio eletrônico bilhete de passagem fora do horário de
expediente, sempre que necessário.

13.16. Entregar bilhete de passagem fora do horário de expediente, em local a ser
indicado pelo Contratante, sempre que necessário.

13.17. Providenciar de imediato, quando solicitado pelo Contratante, ou no prazo de
24 (vinte e quatro horas), contado da solicitação, cotação em companhia
seguradora, para aprovação do custo e autorização da emissão pelo Contratante, de
seguro de assistência médica por acidente ou enfermidade, incluindo despesas
médico/hospitalares, reembolso farmácia e odontológico, traslado e repatriamento
em caso de acidente/doença ou morte, em viagens internacionais, com as seguintes
coberturas:

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

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

13.18. As coberturas oferecidas deverão observar, minimamente, os valores abaixo,
tendo como base os valores mínimos estabelecidos no Acordo de Schengen e para
garantir a efetividade das demais coberturas, independentemente do destino da
viagem:

13.18.1. - assistência médica (despesas médico/hospitalares) por Acidente ou
Enfermidade (por evento): EUR 30.000,00 (trinta mil Euros);

13.18.2. - assistência/despesas farmacêuticas (por evento): EUR 150,00 (cento
e cinquenta Euros); e

13.18.3. - assistência odontológica (por evento): EUR 150,00 (cento e
cinquenta Euros).

13.19. A Contratada deverá encaminhar à Contratante a apólice de seguro,
juntamente com a comprovação da contração da melhor cotação, mediante
apresentação de pelo menos 3 (três) cotações, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado da autorização da emissão pelo Contratante.

13.20. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de
passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarque, em
aeroportos no Brasil ou no exterior.

13.21. Reembolsar à Contratante o valor correspondente ao preço da passagem
aérea, subtraído do valor referente à multa de reembolso e demais taxas fixadas
por dispositivos legais que regulam a matéria, devidamente comprovado, em
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virtude da não utilização do bilhete, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, inclusive
em decorrência da rescisão ou extinção contratual.

13.21.1. Quando não for possível o atendimento do prazo acima estabelecido, a
Contratada deverá formalizar justificativa junto à Contratante, com as
devidas/respectivas comprovações. Nesse caso, após análise, e se houver
deferimento por parte da Contratante, a Contratada poderá recolher o
reembolso à Contratante em até 48 horas após o recebimento dos valores pela
companhia aérea.

13.21.2. Caso haja pendência de reembolsos na forma do subitem 5.16.1
quando do encerramento do contrato, a Contratada deverá, até a data do termo
final contratual, recolher os respectivos valores por meio de Guia de
Recolhimento da União — GRU, diretamente à União e comprovar junto a
Contratante o procedimento realizado.

13.22. Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de
passagens e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o faturamento,
efetuando, no mesmo, o respectivo abatimento.

13.23. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da
vigência do contrato, não respondendo a Contratante solidária ou subsidiariamente
por este reembolso, que é de inteira responsabilidade da contratada.

13.24. Manter O1(um) número de telefone celular, em regime de plantão 24h e de
forma exclusiva, para atendimento previsto deste Termo de Referência.

13.25. Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, especializados
no trato de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais,
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, com fotografia
recente.

13.25.1. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;

13.25.2. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo
contrato;

13.25.3. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203,
de 2010;

13.25.4. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

13.25.5. Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados
para a prestação dos serviços.

13.26. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como:
salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, 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, ficando ainda o Contratante isento de qualquer vínculo empregatício com
os mesmos.

13.27. Comunicar de imediato à Contratante toda e qualquer irregularidade
observada em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que
julgar necessários.

13.28. Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo Contratante, declaração
expedida por companhias aéreas legalmente estabelecidas no País, de que e
autorizada a comercializar passagens em seu nome; que possui idoneidade
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creditícia; que se encontra em dia com suas obrigações contratuais e financeiras
perante as mesmas; e que dispõe de terminal para reservas.

13.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões
que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.30. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem
prévia autorização do Contratante.

13.31. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste Termo de Referência.

13.32. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem
prévia e expressa anuência do Contratante.

13.33. Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor do Serviço de
Agenciamento de Viagens e outra com o valor das passagens aéreas acrescido da
taxa de embarque.

13.33.1. Enviar junto a faturas e/ou notas fiscais, relatório de reembolsos
devidos a Contratante contendo número da PCDP, número do bilhete,
companhia aérea, data e número do voo, data de solicitação do reembolso,
valor a ser reembolsado e situação da solicitação;

13.34. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

13.35. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

14. Da Subcontratação

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15. Alteração Subjetiva

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração a continuidade do contrato.

16.Das Sanções Administrativas

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
16.1.1. - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas

em decorrência da contratação;
16.1.2. - ensejar o retardamento da execução do objeto;
16.1.3. - falhar ou fraudar na execução do contrato;
16.1.4. - comportar-se de modo inidôneo; e
16.15. - cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:
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16.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer
das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

16.2.2. Multa de:
16.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por

dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer
a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral cla avença;

16.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior
ao previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;

16.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e

16.225. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

16.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.

16.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1624. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e
entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo
de até cinco anos;

1625. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. As sanções previstas nos subitens 16.21, 16.23, 16.24 e 16.25 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

16.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2 abaixo:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDÉNCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

U'I-IÃUON 3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO G RAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por

ocorrência;
05

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade

de atendimento;
04

Servir-se de funcionário sem qualificação para executar
os serviços contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar sen/iço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinação formal ou instrução complementar
do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

Substituir empregado alocado que não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme
previsto na relação de obrigações da CONTRATADA

01
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16.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

16.5.1. - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doIosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

16.5.3. - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.7. 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 a Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Município de Niterói, 10 de julho de 2018

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável
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João Paulo M. Moraes
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Néliton Ventura
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