
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2012 
Processo SUSEP N.° 15414.004147/2012-26 

 
 

1 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço global, conforme autorização do Sr.  

Superintendente da SUSEP, contida no Processo SUSEP 15414.004147/2012-26, observado os preceitos 

legais em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; a Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006; o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; o Decreto nº 6.204, de 5 de 

setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as 

condições deste Edital, o qual poderá ser consultado através dos endereços na Internet 

www.susep.gov.br, ou www.comprasnet.gov.br. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: CONFORME ITEM 2 DESTE EDITAL 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/01/2013 às 15:00hs 

 

1. DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Órgão competente, 
para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços 
de cotação, reserva, emissão, remarcação, endosso e cancelamento de passagem aérea 
nacional e internacional que se mostrem necessários ao completo alcance da locomoção 
via aérea dos servidores da SUSEP no exercício de sua função, conforme especificações 
e condições constantes no Termo de referência. 

1.1 Passagem aérea, a que se refere o item 1, compreende o trecho de ida e o 
trecho de volta ou somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a 
contratação. 

1.2 Trecho, a que se refere o subitem 1.1, compreende todo o percurso entre a 
origem e o destino, independentemente de existirem conexões ou serem utilizadas mais 
de uma companhia aérea. 

1.3 Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no 
ComprasNet e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

1.4      Fazem parte deste Edital: 

�  Termo de Referência CGADM/COMAP n° 07/2012 contendo Modelo de Proposta 
Comercial 

�   Minuta de Contrato 
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2.  DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

 

Especificação 

resumida 

Taxa de 

Agenciamento  

Valor Unitário 

por Bilhete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Quantidade 

Anual 

(Valor fixo, 

portanto 

não deve 

ser 

alterado) 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Valor Anual da 

Taxa de 

Agenciamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) =  (1) X (2) 

Aquisição do 

Serviço de 

Transporte 

Aéreo 

Nacional e 

Internacional 

incluindo 

Tarifa de 

Embarque  

(Valor fixo, 

portanto não 

deve ser 

alterado) 

 

(4) 

Preço Total – 

Critério de 

Aceitabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) = (3) + (4) 

Prestação de 

serviços de 

agenciamento 

de passagens 

aéreas 

nacionais e 

internacionais 

para a SUSEP, 

conforme 

item 1.1 do 

Termo de 

Referência 

R$ 40,00 900 R$ 36.000,00 R$ 678.000,00 R$ 714.000,00 

 
2.1 No preenchimento do campo (1) da tabela acima - Taxa de Agenciamento Valor Unitário por 

Bilhete - ficam vedados os valores negativos (menores do que zero). 
2.2 Os campos (2) e (4) não poderão ser alterados no preenchimento da Proposta de Preços 

constante do Anexo I do Termo de Referência.  
 

3. DA RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS E  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

 
3.1 O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente 
a fase de recebimento de propostas; 
 

3.2 Não será admitida a desistência de proposta ou de lance após o início da fase de lances; 
 

3.3 EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido 
de desistência da proposta, em razão de motivo justo e devidamente comprovado pelo licitante, 
decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 
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3.4 Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem acima, o LICITANTE 
DESISTENTE ficará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total da proposta ou lance ofertado, devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005; 
 

 

4. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

4.1 Os recursos para cobertura das despesas desta compra provêm da Dotação Orçamentária 
consignada à SUSEP para o exercício de 2012. A estimativa é de R$ 714.300,00 (setecentos e 
quatorze mil e trezentos reais) sendo R$ 678.300,00.(seiscentos e setenta e oito mil e trezentos 
reais) referentes às despesas com passagens aéreas e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) 
relativos ao pagamento de taxa de agenciamento. 

4.2 O ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio é a Portaria SUSEP nº 4787, de  
28 de agosto de 2012. 

4.3 Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida por intermédio da Divisão de Licitações 
da SUSEP, situada na Rua Presidente Vargas, 730 – 8° andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
no horário de 10h/17h, tel: (21) 3233-4099 ou pelo e-mail dilic.rj@susep.gov.br. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) que se encontrarem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial, concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação; 

b) que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedidas de 
contratar e/ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com quaisquer 
órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;;  

c) que se estejam constituídas na forma de cooperativas e/ou entidades sem fins lucrativos; 

d) que esteja constituída na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
ou que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si;  

e) que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante; e 

f) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

  

6.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e 
intransferível para acesso ao sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 

6.2 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor antes da data de realização do pregão. 
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6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de 
seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou à SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 

 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL  

 

7.1 A proposta deverá ser apresentada contendo os valores em moeda nacional, em algarismo e por 
extenso conforme modelo do anexo-I do Termo de Referência CGADM/COMAP n° 07/2012, 
arredondado até a segunda casa decimal.  

7.2 O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e 
da Habilitação deverá ser o mesmo estabelecimento do licitante que efetivamente vai prestar os 
serviços objeto da presente licitação. 

7.3 O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, 
que não podem ser repassados à Administração, não deverão ser incluídos na Proposta de Preços 
apresentada. 

7.4 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: 

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente 
qualificado, ou por Cartório competente; 

c) publicação em órgão da Imprensa; 

d) em arquivo único, por meio da opção “enviar anexo” do sistema Comprasnet. 

7.5 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

7.6 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.7 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial, com o valor global, em campo próprio 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.8 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, também em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no edital. 

7.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da 
Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre 
outros, os seguintes procedimentos: 

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações 
em relação aos custos com indícios de inexeqüibilidade; 
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b) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 

c) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

d) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

e) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com 
a iniciativa privada; 

f) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas 
de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

g) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

h) estudos setoriais; 

i) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

j) consulta ao Portal da Transparência/CGU; 

k) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

7.10 Persistindo indício de inexequibilidade ou a identificação da inclusão de informações e/ou 
valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não 
comprovados documentalmente), a proposta será desclassificada. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, correspondentes ao menor preço por item, 
observado o horário fixado e as regras deste Edital. 

8.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 

8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

8.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

8.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances do pregão, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos praticados. 

8.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no 
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

8.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também 
pelo sistema. 
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8.9 Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

8.10 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar a proposta de preços 
adequada ao valor do último lance no prazo de 2 (duas) horas, contadas da solicitação do 
Pregoeiro, em arquivo único, por meio da funcionalidade “Enviar Anexo” no próprio sistema 
Comprasnet. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO, DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA E DAS MES E EPPS 

 

9.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando como critério de 
julgamento das propostas o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

9.2 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da 
Proposta de Preço. 

9.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a 
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.4 Caso o licitante vencedor tenha se utilizado do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido 
pela Lei Complementar n.º 123/06, deverá apresentar, juntamente com os demais documentos 
de habilitação, uma Declaração firmada pelo responsável contábil da empresa, atestando o valor 
de sua receita bruta do último exercício financeiro, nos termos do art. 3º da referida norma, para 
comprovar a sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

9.5 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar em campo próprio 
do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP. 

9.6 A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não 
se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, 
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

9.7 A SUSEP, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá adotar 
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos 
contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelos 
licitantes, às exigências da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007. 

9.8 Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte que atenda ao disposto no item 
9.6 deste Edital, caso se verifique a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério 
de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

9.9 Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações 
em que as propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances. 
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9.10 Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

� A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco) será convocada 
automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de 
responsabilidade do licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo 
acima referido para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas 
condições acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação. 

� Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão 
convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes na ordem 
classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito. 

9.11 As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital e seus anexos. 

10.2 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial). Os licitantes 
que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar 
documentos que supram tais exigências. 

10.3 A verificação quanto à inexistência de débitos trabalhistas será realizada diretamente junto ao 
portal www.tst.jus.br/certidao. 

10.4 O licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividades por meio 
da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado do emitente, constando, no mínimo, 
razão social do emitente, período de vigência do contrato, objeto contratual, nome e 
cargo/função do responsável pela emissão, comprovando, ainda, que a empresa prestou a 
contento serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, observada 
a compatibilidade com o objeto da licitação. 

10.5 As agências de viagem deverão apresentar certificado de cadastro, classificação ou registro 
junto à Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR. 

10.6 Encerrada a etapa de classificação das propostas, o licitante detentor da melhor proposta será 
convocado a encaminhar à Susep a documentação referente à sua habilitação e outros 
previstos neste edital, num prazo máximo de 3 (três) dias úteis, via Comprasnet opção “enviar 
anexo”. Poderão ser solicitados  documentos originais ou cópias autenticadas os quais deverão 
ser entregues no Protocolo Geral da Susep, situado no subsolo do Prédio da Rua Presidente 
Vargas nº 730 – Centro – Prédio do Banco Central do Brasil, em envelope fechado e com os 
seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

CGADM/COMAP/DILIC 

Processo SUSEP n° 15414.004147/2012-26 
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ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
 

10.7 A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação 
sujeitará o licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do Dec. nº 3.555, de 
08/08/2000, conforme dispõe o Art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

10.8 A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará na 
desclassificação do proponente. 

10.9 Às microempresas e empresas de pequeno porte, “havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa” (art.4º, § 1º, Decreto nº 6.204, de 05/09/2007). 

10.10 Quando requerida pelo licitante a prorrogação prevista no subitem anterior, esta só será 
concedida caso não exista urgência na contratação ou prazo exíguo para o empenho, 
devidamente justificado. 

10.11 A não regularização da documentação dentro do prazo concedido “implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação” (art.4º, § 4º, Decreto nº 6.204, de 05/09/2007). 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1 Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em formulário próprio do sistema, explicitando suas razões, 
imediatamente após a abertura de prazo para tal. 

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes quanto à intenção de recorrer 
importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor.  

11.3 O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o 
recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente 
recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.  

11.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

11.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Divisão de 
Licitações da SUSEP, situada na Avenida Presidente Vargas nº730 – 8º andar Rio de Janeiro, 
em dias úteis, no horário de 10:00 às 13:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, mediante 
agendamento prévio. 

11.7 O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do recurso, por escrito, 
que será disponibilizado a todos os participantes. 

11.8 Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 3 (três) dias úteis, contados a 
partir do término do prazo do recorrente.  
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará o licitante às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 
de junho de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e ainda, no que 
couber, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
garantida a prévia defesa. 

12.2 A desistência de proposta ou lance sujeitará o licitante à aplicação de multa de 10% (dez por 
cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado, devidamente atualizado, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, 
conforme dispõe o item 3 do Edital. 

12.3 Em caso de inexecução do contrato, erro na execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a contratada estará 
sujeita às sanções administrativas previstas no Contrato (minuta anexa ao Edital). 

12.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de impedimento de 
licitar e contratar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

12.5 Será sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos casos de sanção 
administrativa.  

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 O licitante será responsável pela fidelidade de suas informações e pela legitimidade dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

13.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro com amparo na legislação pertinente, 
especialmente na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, no Decreto nº 6.204 de 5 de setembro de 2007 e, subsidiariamente, na Lei 
nº 8.666/1993. 

13.3 A apresentação da proposta de preços na licitação implica que o licitante tomou conhecimento 
e está de pleno acordo com as normas e condições do Edital e seus anexos, tendo obtido todas 
as informações pertinentes à formulação de sua proposta comercial, bem como às normas de 
execução do contrato. Não serão admitidas alegações posteriores acerca de quaisquer falhas ou 
omissões em sua proposta, bem como eximir-se de responsabilidade que deste fato decorra, 
durante a vigência do Contrato. 

13.4 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, exceto no caso de prazos inferiores a 1 (um) dia. 

13.5 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
Certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil subseqüente aos ora fixados. 

13.6 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
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13.7 O Termo de Referência é o documento norteador, elaborado pelo órgão requisitante do serviço 
e que disciplina de forma detalhada os serviços que deverão ser prestados, fazendo parte 
integrante deste Edital. 

13.8 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

13.9 Os licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, 
mediante o acesso aos sítios mencionados das eventuais republicações e/ou retificações de 
edital, de respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que 
porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da 
abertura da sessão pública. 

13.10 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2012. 
 
 
 

Luiz Eduardo Ademi Teixeira 
Pregoeiro 



 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

TERMO DE REFERÊNCIA CGADM/COMAP Nº 7/2012 
 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 
 
1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Órgão competente, para a 
prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, 
reserva, emissão, remarcação, endosso e cancelamento de passagem aérea nacional e 
internacional que se mostrem necessários ao completo alcance da locomoção via aérea dos 
servidores da SUSEP no exercício de sua função, conforme especificações e condições constantes 
deste Termo de Referência. 

      
  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. 
 
  Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de  
  existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 
 
2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
 

2.1. Tendo em vista que no julgamento das propostas de preços será considerado o tipo de licitação – 
 Menor Preço, deverá ser adjudicado o objeto da licitação ao licitante que apresentar o MENOR 
VALOR em Reais a ser aplicado sobre a prestação de serviço de venda de passagem aérea 
nacional e internacional. 

 
3. JUSTIFICATIVA 
 

3.1. Tendo em vista que a Superintendência de Seguros Privados é um órgão responsável pelo 
controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e 
resseguro, existe a enorme necessidade de deslocamento de servidores em vias aéreas nacionais 
e internacionais para realização de diligências fiscalizatórias, bem como atender as necessidades 
com o transporte para cumprimento de suas atribuições e, também, para atender as 
necessidades da Autarquia. 

 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

4.1. Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, Decreto º 5.450, de 
31/05/2005, e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações. Além da IN 7 / 
2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e 
suas alterações. 

 
 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

5.1. A contratada deverá apresentar como qualificação técnica, os seguintes documentos: 
comprovante que possui inscrição na Empresa Brasileira de Turismo (Embratur); Atestado de 
Capacidade Técnica – no mínimo 01 (um) em papel do emitente, firmado por organização 



pública ou privada, comprovando ter executado ou estar prestando, a contento, serviços 
compatíveis com o objeto da contratação. 

 
6. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
6.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
6.2. O contrato poderá ser prorrogado, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso 

sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado 
formalmente pela autoridade competente: 

6.2.1. Os serviços foram prestados regularmente; 
6.2.2. A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 
6.2.3. A Administração ainda tenha interesse na realizado do serviço; 
6.2.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 
6.2.5. A CONTRATADA concorde com a prorrogação. 

 
7. PREÇO 
 
       7.1 O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela contratada, deverá estar de acordo com as  
 tabelas praticadas pelas companhias aéreas, inclusive em casos de tarifas promocionais, nas  
 formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores.  
 
8. DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA À AGÊNCIA DE VIAGENS 

 
8.1   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, endosso e cancelamento abrangidos por passagem aérea nacional e 
internacional, multiplicado pela quantidade de passagens aéreas emitidas no período faturado. 

 
8.2  O órgão ou entidade pagará, ainda, à contratada o valor da passagem aérea acrescido da taxa de 

embarque emitidas no período faturado. 
 
8.3  A contratada deverá 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. 
 

9. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
 

9.1. O valor estimado do contrato é de R$ 714.300,00. 
 

9.2. Número estimado de passagens aéreas a agenciar: 900 
 

9.3. O valor estimado como contraprestação dos serviços de agenciamento, adotado como critério de 
aceitabilidade será a quantia de R$____,00 por passagem aérea emitida. 
 

9.4. Por se tratar de mera estimativa, o valor e o quantitativo de passagens aéreas acima não se 
constituem, em hipótese alguma, compromisso futuro para a SUSEP, razão pela qual não poderá ser 
exigido nem considerado como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo 
com as necessidades da SUSEP, sem que isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA. 

  
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1. A empresa deverá possuir uma central de atendimento, para necessidades extraordinárias e 

eventuais, do serviço a ser prestado. 
 
10.2. Indicar, por escrito, no prazo de até 5 (cinco)  dias úteis após a assinatura do contrato, um 

preposto para representá-la na execução do Contrato, bem como, para que possa ser contatado 



para pronto atendimento fora do horário comercial, nos fins de semana e feriados, através de 
telefonia fixa, móvel local (021), central de telefonia (call center), além de outros recursos a 
serem disponibilizados pela CONTRATADA, para solução de casos excepcionais e urgentes, 
inclusive emissão ou alteração de passagens aéreas, que possam ocorrer nesses períodos; 

10.3. Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.4. Providenciar imediatamente as reservas das passagens aéreas solicitadas, enviando através do 
e-mail comap.passagens@susep.gov.br cópia dessas reservas, para acompanhamento; 

10.5. Emitir a passagem aérea (e-ticket) no prazo máximo de 1 (uma) hora, a partir do recebimento da 
autorização através do SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens; 

10.6. Lançar, logo após a emissão das passagens aéreas, os dados das mesmas no SCDP – Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens; 

10.7. Caso se verifique acréscimo no valor da tarifa, quando da emissão da(s) passagem(ns) aérea(s) 
no prazo estabelecido no item 8.5, deverá a CONTRATADA manter contato com a Fiscalização 
do Contrato, a fim de obter autorização para emissão da(s) passagem(ns) aérea(s) com o novo 
valor; 

10.8. Caso os valores estejam inferiores aos valores inicialmente autorizados, não será necessária 
autorização prévia. A CONTRATADA deverá emitir a(s) passagem(ns) aérea(s) e lançar os novos 
valores no SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens; 

10.9. Enviar as passagens aéreas para a CONTRATADA, através do e-mail 

comap.passagens@susep.gov.br, imediatamente após sua emissão; 

10.10. As passagens aéreas poderão, ainda, a pedido da CONTRATANTE, ser enviados para endereço 

eletrônico diferente do mencionado acima; 

10.11. Fornecer, sempre, horários e opções de vôos, em classe econômica, apresentar comprovação das 
pesquisas e fornecer passagens aéreas pelo menor preço dentre aqueles oferecidos pelas 
companhias aéreas em operação, inclusive os decorrentes da aplicação de tarifas promocionais 
ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem solicitada pela SUSEP, 
preponderando sempre que disponível, a tarifa promocional em classe econômica, sem prejuízo 
do estabelecimento no art. 27, do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado pelo 
Decreto nº 3.643, de 26 de outubro de 2000 e na Portaria nº 505, de 29/12/2009 ; 

10.12. Para determinar a menor tarifa deverão ser considerados os preços decorrentes de promoção ou 
reduções colocadas a disposição pelas companhias aéreas; 

10.13. Fornecer recibo detalhado de itinerário do passageiro, com código de transmissão, horários, 
tarifas, taxa de embarque e empresa transportadora; 

10.14. Providenciar o endosso, cancelamento ou reembolso das passagens aéreas requisitadas e não 
utilizadas; 

10.15. Elaborar planejamento para viagens internacionais com diferentes alternativas, informando 
quando houver escala e/ou conexões e prestar assessoria para definição de melhor roteiro, 
horário, frequência de vôos, tempo de vôo, de tarifas promocionais a época da retirada das 
passagens aéreas; 



10.16. Assistir aos servidores, quando a serviço e por estes solicitados, na emissão de documentos para 
viagens, como passaportes e vistos consulares, desembaraço de bagagens, reservas em 
estabelecimentos hoteleiros, reserva e locação de veículos e fornecer informações sobre a 
obrigatoriedade de vacina para o local de destino, sendo o pagamento das despesas, com taxas e 
impostos decorrentes destes serviços, por conta dos servidores; 

10.17. Quando a solicitação de cancelamento da viagem ocorrer 24 horas após a emissão da passagem 
aérea, o seu custo deverá ser reembolsado à CONTRATANTE com os devidos descontos, salvo 
quando for emitido por Companhia aérea que não permita o reembolso das passagens aéreas 
não utilizadas; 

10.18. Os créditos referentes às passagens aéreas emitidas e não utilizadas deverão estar devidamente 
discriminados no escopo da nota fiscal/fatura e se dará nos termos e normas da Aviação Civil e 
das Companhias Aéreas. Tais normas deverão ser entregues à Coordenação de Material e 
Patrimônio (COMAP), para conhecimento, quando solicitado; 

10.19. Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo CONTRATANTE, declaração expedida por 

companhias aéreas legalmente estabelecidas no País, de que é autorizada a comercializar passagens 

em seu nome; que possui idoneidade creditícia; que se  encontra em dia com suas obrigações 

contratuais e financeiras perante as mesmas e que dispõe de terminal para reservas; 

10.20. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pala CONTRATANTE, quanto aos 
serviços contratados; 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA; 

11.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, 
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

11.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada no fornecimento 
de passagens aéreas; 

11.4. Registrar no SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens todas as viagens realizadas por 
seus servidores, que serão numeradas automaticamente, identificado o servidor e os trechos a 
serem percorridos, devidamente autorizadas pelo Ordenador de Despesas; 

11.5. A CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso às companhias 
aéreas, bem como não se responsabilizará por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação trabalhista, previdenciária, tributária ou securitária, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberá exclusivamente a CONTRATADA; 

 

12. FISCALIZAÇÃO 
 

12.1. A SUSEP  exercerá, através de servidor indicado pelo Coordenador – Geral da Coordenação Geral 
de Administração, a fiscalização e o acompanhamento dos serviços, observando o fiel 
cumprimento das exigências constantes neste documento, o que não exclui e nem diminui a 



responsabilidade da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por 
pessoa habilitada. 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1. Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 
regularmente feitas, entregues ou remetidas pela empresa CONTRATADA, através de protocolo, 
carta, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração de estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 
 

14. PAGAMENTO 
 

14.1. Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em parcelas mensais e 

em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, em até 5 (cinco) 

dias úteis, se a fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos necessários ao 

pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido. 

Caso não seja respeitado este prazo pela CONTRATADA, o pagamento será realizado de acordo com a 

disponibilidade da CONTRATANTE; 

14.2. Os pagamentos estão condicionados à comprovação de regularidade fiscal, constatada antes de 

cada pagamento através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; 

A empresa CONTRATADA será penalizada, de acordo com a legislação vigente, caso não mantenha regular 

suas certidões obrigatórias; 

14.3. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções, a contagem do prazo iniciar-se-á a 

partir da nova data de entrega no protocolo da CONTRATANTE; 

14.4. As multas e retenções que porventura existam poderão ser, a critério da Administração da 

SUSEP, deduzidas no próprio valor a ser pago ou da garantia do contrato; 

14.5. Serão deduzidos do valor da nota fiscal ou fatura, os impostos e contribuições, conforme 

legislação específica vigente;  

14.6. A CONTRATADA deverá obedecer toda a legislação vigente no que se refere ao tipo de 

fatura/nota fiscal a ser apresentada. 
 

15. PROPOSTA 
 

15.1. A proponente deverá obrigatoriamente: 

15.1.1. Preencher a Planilha Estimativa de Custo do Serviço (Anexo I) ; 

15.1.2. Declarar total concordância com as condições estipuladas neste Termo de Referência; 

15.1.3. Todos os custos com a prestação do serviço deverão estar inseridos nos valores da proposta. 

15.1.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto; 

15.1.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica 

conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Termo e seus anexos, sem 



prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação vigente. 

 

15.2. A proposta para este serviço deverá ser encaminhada em papel timbrado contendo: 
 

15.2.1. Dados da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, etc.); 
15.2.2. Conta bancária (nome e número do banco, da agência e da conta corrente); 
15.2.3. Valores expressos em moeda corrente nacional; 
15.2.4. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 
 
 

 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

TERMO DE REFERÊNCIA CGADM/COMAP Nº 7/2012 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 

 
 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (MENOR PREÇO) 

 

 

Especificação 

resumida 

Taxa de 

Agenciamento 

Valor Unitário 

por Bilhete 

 

 

 

 

(1) 

Quantidade 

Anual 

(Valor fixo, 

portanto 

não deve 

ser 

alterado) 

 

(2) 

Valor Anual da Taxa 

de Agenciamento 

 
 
 
 
 
 

(3) =  (1) X (2) 

Aquisição do Serviço de 

Transporte Aéreo Nacional 

e Internacional incluindo 

Tarifa de Embarque  

(Valor fixo, portanto não 

deve ser alterado) 

 

 

(4) 

Preço Total – 

Critério de 

Aceitabilidade 

 

 

 

 

 

(5) = (3) + (4) 

Prestação de 

serviços de 

agenciamento 

de passagens 

aéreas 

nacionais e 

internacionais 

para a SUSEP, 

conforme item 

1.1 deste 

Termo de 

Referência 

 900  R$ 678.000,00  

 

 
 
Observações: 

 

1. No preenchimento do campo (1) da tabela acima - Taxa de Agenciamento Valor Unitário por 

Bilhete - ficam vedados os valores negativos (menores do que zero). 

2. Os campos (2) e (4) não poderão ser alterados no preenchimento da Proposta de Preços 

constante do Anexo I do Termo de Referência. 
 



  
 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 

MINUTA  
 
Contrato para prestação de serviços 
contínuos de cotação, reserva e 
fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais que fazem 
entre si a Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP e a XXXXXXXX. 

 

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na 
Avenida Presidente Vargas, n° 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo 
(a) <cargo do ordenador de despesas>, Sr. <nome do ordenador de despesas>, 
<nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° da 
identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do 
CPF>, consoante delegação de competência conferida pela Portaria SUSEP n° xxxx, de xx 
de xxxxx de 20xx, doravante denominada CONTRATANTE  e a <nome da empresa>, 
inscrita no CNPJ – MF sob o nº <n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato 
representada pelo <nome do representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do 
documento de identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito 
no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, doravante denominada CONTRATADA , ajustam entre 
si e celebram o presente Contrato, nos termos do Pregão Eletrônico nº xx/2012, em 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto n° 5.450, de 31 de maio 
de 2005 e suas respectivas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais normas complementares, e do que 
consta do Processo SUSEP nº 15414.004147/2012-26, mediante as condições inseridas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada, 
devidamente registrada no Órgão competente, para a prestação de serviço de agenciamento de 
viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação, endosso e 
cancelamento de passagem aérea nacional e internacional que se mostrem necessários ao 
completo alcance da locomoção via aérea dos servidores da SUSEP no exercício de sua 
função, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência 
CGADM/COMAP No 07/2012. 



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

O valor total estimado deste contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxx).  

Parágrafo primeiro. Por se tratar de mera estimativa de gastos, o valor acima não 
se constitui, em hipótese alguma, compromisso futuro para a CONTRATANTE , razão pela 
qual não poderá ser exigido nem considerado como valor para pagamento mínimo, podendo 
sofrer alterações de acordo com as necessidades da CONTRATANTE , sem que isso 
justifique qualquer indenização à CONTRATADA . 

Parágrafo segundo. O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela contratada, 
deverá estar de acordo com as tabelas praticadas pelas companhias aéreas, inclusive em casos 
de tarifas promocionais, nas  formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE REMUNERAÇÃO  

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, endosso e cancelamento abrangidos por passagem aérea 
nacional e internacional, multiplicado pela quantidade de passagens aéreas emitidas no 
período faturado. 

Parágrafo primeiro. O órgão ou entidade pagará, ainda, à CONTRATADA  o 
valor da passagem aérea acrescido da taxa de embarque emitidas no período faturado. 

Parágrafo sergundo. A contratada deverá 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. 

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA  receberá como contraprestação dos 
serviços de agenciamento descritos no caput e o parágrafo segundo desta cláusula a quantia 
de R$ xx,xx (xxxxx reais) por passagem aérea emitida.  

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

O valor contratual acima poderá ser reajustado, desde que seja observado o prazo 
previsto no art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994 e no art. 3º da Lei nº 10.192, 
de 14 de fevereiro de 2001 e suas respectivas alterações. 

Parágrafo primeiro. Advindo prazo legal para o reajuste do Contrato, caberá à 
CONTRATADA apresentar a sua solicitação, devidamente justificada, efetuando os cálculos 
e submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. Autorizado o reajuste pela CONTRATANTE , o pagamento 
da diferença entre o valor reajustado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços já 
prestados, será efetuado mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada 
mensalmente. 

Parágrafo terceiro. Será utilizado o IPCA como índice de reajuste, obedecendo ao 
art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 



Parágrafo quarto. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou 
correção monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano, em conformidade com o §1º do art. 
2º, da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá 
ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido 
estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de 
demonstração analítica de seu impacto nos custos do presente termo de contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir 
de sua assinatura, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 
(sessenta) meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e 
autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) Os serviços foram prestados regularmente; 

b) A CONTRATADA  não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

c) A Administração ainda tenha interesse na realizado do serviço; 

d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

e) A CONTRATADA  concorde com a prorrogação. 

Parágrafo único. A prorrogação do prazo de vigência do Contrato será precedida 
de pesquisa para que se verifique se as condições oferecidas pela CONTRATADA  continuam 
vantajosas para a CONTRATANTE . 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA  executará os serviços na forma e período estipulados no 
Termo de Referência CGADM/COMAP No 7/2012. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS 

Os serviços serão iniciados em xx de xxxxxxxx de 2012. 

Parágrafo único. Os bilhetes de passagens devem ser entregues em até 1 (uma) 
hora, a partir do recebimento da autorização através do SCDP – Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens. 



CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA : 

a) A empresa deverá possuir uma central de atendimento, para necessidades 
extraordinárias e eventuais, do serviço a ser prestado; 

b) Indicar, por escrito, no prazo de até 5 (cinco)  dias úteis após a assinatura do contrato, 
um preposto para representá-la na execução do Contrato, bem como, para que possa 
ser contatado para pronto atendimento fora do horário comercial, nos fins de semana e 
feriados, através de telefonia fixa, móvel local (021), central de telefonia (call center), 
além e outros recursos a serem disponibilizados pela CONTRATADA , para solução 
de casos excepcionais e urgentes, inclusive emissão ou alteração de bilhetes, que 
possam ocorrer nesses períodos; 

c) Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Providenciar imediatamente as reservas das passagens solicitadas, enviando através do 
e-mail comap.passagens@susep.gov.br cópia dessas reservas, para acompanhamento; 

e) Emitir o bilhete (e-ticket) no prazo máximo de 1 (uma) hora, a partir do recebimento 
da autorização através do SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens; 

f) Lançar, logo após a emissão das passagens, os dados dos bilhetes no SCDP – Sistema 
de Concessão de Diárias e Passagens; 

g) Caso se verifique acréscimo no valor da tarifa, quando da emissão do(s) bilhetes(s) no 
prazo estabelecido na alínea “e”, deverá a CONTRATADA  manter contato com a 
Fiscalização do Contrato, a fim de obter autorização para emissão do(s) bilhete(s) com 
o novo valor; 

h) Caso os valores estejam inferiores aos valores inicialmente autorizados, não será 
necessária autorização prévia. A CONTRATADA  deverá emitir o(s) bilhete(s) e 
lançar os novos valores no SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens; 

i) Enviar os bilhetes para a CONTRATADA , através do e-mail 
comap.passagens@susep.gov.br, imediatamente após sua emissão; 

j) As passagens aéreas poderão, ainda, a pedido da CONTRATANTE , ser enviados 
para endereço eletrônico diferente do mencionado acima; 

k) Fornecer, sempre, horários e opções de vôos, em classe econômica, apresentar 
comprovação das pesquisas e fornecer passagens pelo menor preço dentre aqueles 
oferecidos pelas companhias aéreas em operação, inclusive os decorrentes da 
aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a 
programação da viagem solicitada pela SUSEP, preponderando sempre que 
disponível, a tarifa promocional em classe econômica, sem prejuízo do 
estabelecimento no art. 27, do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado 
pelo Decreto nº 3.643, de 26 de outubro de 2000; 

l) Para determinar a menor tarifa deverão ser considerados os preços decorrentes de 
promoção ou reduções colocadas a disposição pelas companhias aéreas; 

m) Fornecer recibo detalhado de itinerário do passageiro, com código de transmissão, 
horários, tarifas, taxa de embarque e empresa transportadora; 



n) Providenciar o endosso, cancelamento ou reembolso dos bilhetes de passagens 
requisitados e não utilizados; 

o) Elaborar planejamento para viagens internacionais com diferentes alternativas, 
informando quando houver escala e/ou conexões e prestar assessoria para definição de 
melhor roteiro, horário, frequência de vôos, tempo de vôo, de tarifas promocionais a 
época da retirada dos bilhetes; 

p) Assistir aos servidores, quando a serviço e por estes solicitados, na emissão de 
documentos para viagens, como passaportes e vistos consulares, desembaraço de 
bagagens, reservas em estabelecimentos hoteleiros, reserva e locação de veículos e 
fornecer informações sobre a obrigatoriedade de vacina para o local de destino, sendo 
o pagamento das despesas, com taxas e impostos decorrentes destes serviços, por 
conta dos servidores; 

q) Quando a solicitação de cancelamento da viagem ocorrer 24 horas após a emissão do 
bilhete, o seu custo deverá ser reembolsado à CONTRATANTE  com os devidos 
descontos, salvo quando for emitido por Companhia aérea que não permita o 
reembolso dos bilhetes não utilizados; 

r) Os créditos referentes às passagens emitidas e não utilizadas deverão estar 
devidamente discriminados no escopo da nota fiscal/fatura e se dará nos termos e 
normas da Aviação Civil e das Companhias Aéreas. Tais normas deverão ser 
entregues à Coordenação de Material e Patrimônio (COMAP), para conhecimento, 
quando solicitado; 

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

t) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pala CONTRATANTE , 
quanto aos serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE : 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA ; 

b) Notificar a CONTRATADA , por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA  qualquer irregularidade manifestada no 
fornecimento de passagens; 

d) Registrar no SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens todas as viagens 
realizadas por seus servidores, que serão numeradas automaticamente, identificado o 
servidor e os trechos a serem percorridos, devidamente autorizadas pelo Ordenador de 
Despesas; 



e) A CONTRATANTE  não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso à 
companhias aéreas, bem como não se responsabilizará por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, tributária ou securitária, 
cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente a CONTRATADA . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a 
prestação de garantia no prazo de 30 (trinta) dias do início da vigência do Contrato, na forma 
do disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

Parágrafo primeiro. A garantia prestada poderá responder por multas 
eventualmente aplicadas à CONTRATADA  ou reverter-se em favor da CONTRATANTE , 
nos casos de prejuízos causados por culpa da CONTRATADA . 

Parágrafo segundo. Havendo utilização total ou parcial da garantia em 
pagamentos de qualquer obrigação, a CONTRATADA  obriga-se a proceder à correspondente 
reposição no prazo de 30 (trinta)  dias, contado a partir da data em que for notificada pela 
CONTRATANTE . 

Parágrafo terceiro. A importância referente à garantia deverá ser complementada 
pela CONTRATADA , caso venha a ocorrer algum acréscimo do valor do Contrato ou 
renovada no caso de vencimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que foi 
notificada pela CONTRATANTE , prevalecendo o mesmo percentual. 

Parágrafo quarto. Consoante o disposto no § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, a garantia somente será restituída após o término de vigência do Contrato e 
desde que não haja pendências. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em parcelas 
mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta 
corrente, em até 5 (cinco) dias úteis, se a fatura, devidamente discriminada e acompanhada de 
todos os documentos necessários ao pagamento, for entregue no Protocolo da 
CONTRATANTE  até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido. Caso não seja respeitado 
este prazo pela CONTRATADA , o pagamento será realizado de acordo com a 
disponibilidade da CONTRATANTE . 

Parágrafo primeiro. Os pagamentos estão condicionados à comprovação de 
regularidade fiscal, constatada antes de cada pagamento através de consulta "on-line" ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93. A empresa CONTRATADA  será 
penalizada, de acordo com a legislação vigente, caso não mantenha regular suas certidões 
obrigatórias. 



Parágrafo segundo. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções, a 
contagem do prazo iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no protocolo da 
CONTRATANTE . 

Parágrafo terceiro. As multas e retenções que porventura existam poderão ser, a 
critério da Administração da SUSEP, deduzidas no próprio valor a ser pago ou da garantia do 
contrato. 

Parágrafo quarto. Serão deduzidos do valor da nota fiscal ou fatura, os impostos e 
contribuições, conforme legislação específica vigente. 

Parágrafo quinto. A CONTRATADA  deverá obedecer toda a legislação vigente 
no que se refere ao tipo de fatura/nota fiscal a ser apresentada. 

Parágrafo sexto. O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, 
indicado na nota fiscal/fatura, deverá coincidir com o apresentado na proposta da 
CONTRATADA , o qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de 
notas de empenho. 

Parágrafo sétimo. A CONTRATADA  não poderá interromper a execução dos 
serviços em função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta 
Cláusula. 

Parágrafo oitavo. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA  não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 
os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE , entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo pagamento da fatura, serão estipulados mediante acordo entre as 
partes ou na forma do disposto no § 4º, art. 36 da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 
de abril de 2008. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário estimado destinado a atender as despesas decorrentes 
deste Contrato corresponde ao valor total de R$ xxxxxxx,xxxx (xxxxxxxxxxx) para o período 
12 (doze) meses, correndo R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) por conta da dotação orçamentária 
consignada à CONTRATANTE , no exercício financeiro de 2012, pelo programa de trabalho 
xxxxxxxxxxxxxxx, na categoria econômica xxxxxxxxx, conforme Nota de Empenho 
2012NExxxxxx, e R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxx) a ser empenhado no exercício seguinte. 

Parágrafo único. Em caso de prorrogação deste Contrato, as despesas para os 
exercícios subseqüentes estarão submetidas à previsão orçamentária própria a ser consignada à 
CONTRATANTE na Lei Orçamentária da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE  exercerá, através de servidor indicado pelo Coordenador-
Geral da Coordenação Geral de Administração, a fiscalização e o acompanhamento dos 
serviços, observando o fiel cumprimento da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de 
abril de 2008, das Normas Internas e do disposto neste Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da 



CONTRATADA  com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa 
habilitada. 

Parágrafo único. A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA , inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 
e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou quando 
verificados os fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
disposições contidas nos arts. 79 e 80 da referida Lei, independentemente de aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo a rescisão, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA , além das penalidades administrativas cabíveis, esta responderá por perdas e 
danos e demais cominações legais; 

Parágrafo segundo. O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente 
pela CONTRATANTE,  por motivo de conveniência da Administração, notificando-se à 
CONTRATADA  com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, ainda, por acordo entre as 
partes; 

Parágrafo terceiro. Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou 
parcial do Contrato, prevista no art. 77 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a 
CONTRATADA  reconhece os direitos da Administração Pública; 

Parágrafo quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para 
comunicação substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos 
compromissos assumidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, na forma e nos 
prazos estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA  às penalidades constantes do art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e 
ainda, no que couber, às penalidades previstas, nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa, calculada sobre o valor mensal do Contrato: 

b.1) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% (cinco por 
cento), nos casos de atraso da entrega da garantia contratual, conforme estabelecido 
na Cláusula Décima Primeira – Da Garantia, até que a CONTRATADA  dê solução à 
inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.2) De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por 
cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos significativos para a 
CONTRATANTE , até que a CONTRATADA  dê solução à inexecução do 
avençado ou até a rescisão contratual; 



b.3) De 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, 
respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou conclusão dos 
serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA , até que a CONTRATADA  dê 
solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.4) De 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo primeiro. A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá 
ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor 
da multa ser cobrado na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo segundo. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA  poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente 
poderá conferir efeito suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente 
fundamentadas, conforme dispõe o inc. I, “f” do art. 109, e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho 
de 1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira, 
bem como a cessão, a subcontratação ou a transferência total ou parcial a terceiros da 
execução dos serviços contratados, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE , 
sob pena da aplicação de sanções e penalidades previstas na Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993, e conseqüente registro no SICAF. 

b) A CONTRATANTE  poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da 
CONTRATADA , para comprovação de regularidade de situação cadastral ou da 
contratação dos empregados envolvidos na prestação do serviço e demais documentos 
considerados pertinentes pela CONTRATANTE . 

c) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 
como regularmente feitas, entregues ou remetidas pela CONTRATADA,  através de 
protocolo, carta, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração do estatuto social, razão 
social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes. 

d) Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA  nas 
dependências da CONTRATANTE , durante o período em que estiver prestando os 
serviços. 

e) A CONTRATADA  deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessários, na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

f) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE  e os empregados indicados pela CONTRATADA  para execução dos 
serviços. Caso a CONTRATANTE , a qualquer tempo, venha a ser notificada ou citada, 



administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas 
ou previdenciárias pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA  obriga-se a 
responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações. 

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, inclusive o Termo de 
Referência, bem como a proposta da CONTRATADA no que não conflitar com as partes 
deste Contrato. 

h) A CONTRATADA deverá ser registrada na junta comercial do objeto relativo ao presente 
Contrato. 

i) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação 
exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, não resolvidas 
administrativamente, as partes elegem o Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem as partes justas e pactuadas, firmam o presente em 3 (três) vias de 
igual teor e forma. 

 
Rio de Janeiro,       de                           de 2012. 

 
 
 

________________________________________ 
<nome do ordenador de despesas> 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
 
 
 
 

_____________________________________ 
<Representante da CONTRATADA> 

<Nome da CONTRATADA> 
 


