PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.0472/2007.

PREGÃO Nº 35/2007
Regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 9.733/2005/ PMPV,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento de
passagens aéreas no âmbito do território nacional, para atender a
Secretaria Municipal de Saúde /SEMUSA, de acordo com as
especificações constantes do edital e seus Anexos.
PREGÃO PRESENCIAL

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO

Data: 29/06/2007

Horário: 14:30 horas

Local:
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD/CPL/PVH,
Rua: Duque de Caxias, nº 181 - Bairro Arigolândia.
Telefone: (69) 3901 - 3065
Fax: (69) 3901 -3066
Internet: www.portovelho.ro.gov.br
e-mail: cpl@portovelho.ro.gov.br

Pregoeiro (a)
e Equipe de
Apoio

FRANCILENE PEREIRA DA MOTA
Pregoeira
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2007
PROCESSO Nº 08.0472/2007
1. PREÂMBULO
(Artigos 3º, IV; 4º VI; Lei nº 10.520/2002)
(Artigo 40, Lei nº 8.666/93)
1.1 - O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por intermédio da Secretaria Municipal
Administração – SEMAD, através de sua PREGOEIRA, designado pela Portaria nº 899/,
Anexo II - Art. 17, de 05 de junho de 2007, torna público para o conhecimento de todos
os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade
com as Leis 10.520/2002 e 8.666/93, e com o Decreto Municipal nº 9.733/2005. O objeto
da presente licitação é a contratação de empresa especializada, para fornecimento de
passagens aéreas no âmbito do território nacional, de acordo com o Termo de
Referência - Anexo I que passa a fazer parte integrante deste Edital, independente de
transcrição, para atender a Secretaria Municipal de Saúde /SEMUSA.
1.2- Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação definidos
no objeto deste Edital e seus Anexos, deverão ser entregues ao (a) Pregoeiro (a) até as
14:30 horas do dia 29 de junho de 2007, na Comissão Permanente de Licitação localizada
à Rua Duque de Caxias, 181 Bairro Arigolândia, Porto Velho – RO.
1.3- Integram este ato convocatório os seguintes anexos:
a) ANEXO I – Termo de Referência
b) ANEXO II – Modelo de Declaração de Cumprimento dos requisitos da habilitação
b) ANEXOIII – Modelo de Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao
trabalho do menor.
c) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo.
d) ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento
d) ANEXO VI – Minuta de Contrato;
2. DO OBJETO
(Artigos 3º, II, da Lei 10.520/2002, Art. 7º, inc. I do Dec. 9.7333/05/PMPV)
(Artigo 40, I, da Lei nº 8.666/93)

2.1- O objeto da presente licitação contratação de empresa especializada para fornecimento
de passagens aéreas no âmbito do território nacional, para atender a Secretaria Municipal
de Saúde /SEMUSA, de acordo com as especificações constantes do edital e seus Anexos.
2.2 – Os valores indicado neste Edital para realização da despesa é meramente estimativo,
comprometendo-se a despesa através de empenho estimativa.
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Art. 7º, inc. III e V do Dec. 9.733/05 PMPV)
(Art. 38, da Lei nº: 8.666/93).
3.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos
recursos específicos consignados no orçamento do Município de Porto Velho para o exercício
financeiro de 2007:
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EMPENHO ESTIMATIVO
a)
Programa:
ADMINISTRAÇÃO
DA
UNIDADEProjeto
Atividade:
08.31.10.122.007.2.001 - Fonte 103.0 – Elemento de Despesa: 3.3.90.33.99– Pessoa
Jurídica, no valor de 40.000,00( Quarenta mil Reais).

b)
Programa:
ADMINISTRAÇÃO
DA
UNIDADEProjeto
Atividade:
08.31.10.305.079.2.075 - Fonte 103.0 – Elemento de Despesa: 3.3.90.33.99– Pessoa
Jurídica, no valor de 20.000,00 (Vinte mil Reais).
c)
Programa:
ADMINISTRAÇÃO
DA
UNIDADEProjeto
Atividade:
08.31.10.305.079.2.244 - Fonte 103.0 – Elemento de Despesa: 3.3.90.33.99– Pessoa
Jurídica, no valor de 20.000,00(Vinte mil Reais).
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
(Art. 8º e 12 do Dec. nº 9.733/05 PMPV)
(Art. 40 da Lei nº: 8.666/93)
4.1- Poderão participar deste Pregão empresas cadastradas ou não na Divisão de Cadastros
de Fornecedores da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, OBS: O Registro
Cadastral emitido pela Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da
Divisão de Cadastro de Fornecedores, estando dentro do prazo de validade,
estabelecidos pelos respectivos órgãos emissores, substitui os documentos
elencados nos itens 12.2.1 a 12.2.4 e 12.3.1, 12.3.3 a 12.3.7, exceto o item 12.3.2
que deverá ser apresentado ao pregoeiro (a) na abertura do certame devidamente
regularizado , conforme disciplina § 3° do art. 32 da Lei 8.666/93
4.1.1 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas;
4.1.2. A regularidade do cadastramento da licitante inscrito neste Município será confirmada
mediante consulta junto a Divisão de Cadastro de Fornecedores - SEMAD, no ato da abertura
do Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação;
4.1.3. As empresas que já estiverem cadastradas nesta Prefeitura, poderão providenciar a
revalidação/atualização de documentos inerentes ao cadastramento, no mínimo, 01 (um) dia
útil antes da data designada para a realização do certame junto a divisão de Cadastro de
Fornecedores da SEMAD, ou apresentar a documentação de habilitação dentro do envelope
02 atualizada e regularizada;
4.2- Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que possuam nos seus
quadros, funcionários ou servidores do MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, inclusive na condição
de sócio ou dirigente, bem como as enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir
elencados:
a) se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
b) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) que estejam com o direito de licitar e contratar com Administração Pública
suspenso, ou que por esta tenham sido declarada inidôneas;
d) estrangeiras que não funcionem no País.
4.3- Pessoas Físicas e Consórcios de empresas não serão permitidos.
4.4- O não comparecimento do Representante legal da Empresa Licitante, não impedirá que
a mesma participe normalmente do certame.
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4.5- O pregoeiro se reserva no direito de exigir em qualquer época ou oportunidade, a
exibição de documentos ou prestação de informações complementares que julgar necessários
ao perfeito esclarecimento e comprovação da documentação apresentada, além de proceder
diligências e verificações, na forma da lei.

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
(Artigo 4o, VI, da Lei 10.520/2002)
(Artigo 8º, inc. VI do DEC.9.733/2005/PMPV)
(Art. 40, XVII da Lei nº: 8.666/93)
5.1- No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante,
o qual deverá identificar-se junto o Pregoeiro (a) quando solicitado, exibindo a respectiva
cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento
próprio, poderes para formulação de lances verbais, oferta de descontos e para a prática dos
demais atos do certame;
5.2 - Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento
através de outorga por instrumento público de procuração ou particular, com firma
reconhecida em cartório, com poderes para formular ofertas e lances de preços, bem como,
receber intimações, notificações, desistência ou não de recursos, ou seja, praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame. Deverá ser apresentada cópia do documento de
procuração ou equivalente, bem como, cédula de identidade, ambos autenticados em cartório
ou por funcionário da CML/SEMAD;
5.3 - Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário,
deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura
que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, bem como, cópia da cédula de
identidade, também autenticada em cartório ou por servidor da CML para que conste no
processo;
5.4- Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente
dos envelopes de números 01 e 02;
5.5- Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;
5.6- A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2 e 5.3. não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestarse na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto
não suprida a falta ou sanada a incorreção;
5.7- A licitante que não enviar à sessão o seu representante legal, ficará impedida de
participar da fase competitiva do PREGÃO, isto é, não poderá participar das fases livres,
como também ficará impedida de interpor recursos administrativos.
5.8- Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro (a), o (s) representantes (s) da (s) licitante
(s) apresentará (ão) declaração dando ciência de que cumpre (m) plenamente os
requisitos de habilitação (Anexo II) e entregará (ão) os envelopes contendo a (s)
proposta (s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse
momento, a admissão de novos licitantes.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
(Artigo 4o, e VII, da Lei 10.520/2002)
(Art. 8º, inc. X do Dec. 9.733/2005 /PMPV); (Art. 40 da Lei nº: 8.666/93)
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6.1- Os documentos de habilitação e as propostas deverão ser entregues em 02 (dois)
envelopes distintos e separados, datilografados ou digitados, datados, carimbados e
assinados em formulário próprio da proponente, sem conter rasuras ou entrelinhas
devidamente numeradas de modo a não conter folhas soltas, em envelopes fechados e
rubricados no fecho, conforme descrição abaixo:
a) Envelope 1 - Proposta
b) Envelope 2 - Documentos de Habilitação, composto pelos documentos de Habilitação
exigidos no item 12, deste Edital.
6.2- Os envelopes deverão conter, ainda em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE 01 – PROPOSTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREGÃO Nº 35/2007/CPL/SEMAD/PVH.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREGÃO Nº 35/2007/CPL/SEMAD/PVH.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
6.3 – Não serão aceitos documentos e propostas transmitido por Fax, Telegrama ou outra
forma que descaracterize o sigilo de seu conteúdo. Para efeito de remessa pelo Correio, os
envelopes poderão ser acondicionados em um único envelope, desde que em seu sobrescrito
venha exposto seu conteúdo, que identificará a Licitação a que se refere.
7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
(Artigo 8º, inc. IX do Dec. 9.733/2005 PMPV, Art. 43, I e III da Lei nº: 8.666/93 e
Art. 4º, VII da lei nº: 10.5200/2002)
7.1- A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro (a), em conformidade com
este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.2.
7.2- A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.3- Inicialmente, será aberto o Envelope 01 – Proposta – e, após, o Envelope 02Documentos de Habilitação.
7.4- Uma vez abertos os envelopes de proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8. DA PROPOSTA
(Artigos 4º, VII, e 6ºda Lei 10.520/2002)
(Artigo 8º, inc. IX e X do Dec. 9.733/2005 PMPV)
(Art. 43, IV da Lei nº: 8.666/93)
8.1- Envelope 1 – Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante;
8.2- Na Proposta deverão constar, sob pena de desclassificação;
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8.2.1- Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para
contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e
respectivo Banco;
8.2.2- nome, nº do CPF, nº da Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa do
signatário do contrato a ser assinado;
8.2.3 – Número do processo e do Pregão;
8.2.4 – Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade
com o Termo de Referência – Anexo I deste Edital;
8.2.5 – Índice percentual de desconto a ser concedido sobre o valor bruto dos bilhetes
emitidos;
8.2.6- Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação;
8.3 – A Proposta de preço deverá estar acompanhada da seguinte documentação:
a) Declaração de que os preços das passagens a serem fornecidas, expressos em moeda
nacional, serão apurados na data da emissão dos respectivos bilhetes, inclusos todos custos,
encargos e tributos que incidirem, vedada a inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária.
b) Declaração de compromisso da licitante em repassar integralmente ao contratante todos
os descontos promocionais sobre os preços das passagens concedidas pelas companhias de
passagem aérea à agência de viagens a qualquer título, sejam tais descontos publicados ou
não e sem prejuízo do desconto previsto neste edital.
8.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências
do presente Edital, e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.
9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
(Artigo 4º, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e XXIII da Lei 10.520/2002)
(Artigo 8º, inc. IX do Dec. 9.733/2005 PMPV e Art. 43, V da Lei nº: 8.666/93)
9.1 – O Pregoeiro (a) procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas
comerciais avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital, sendo desclassificadas
as propostas;
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentarem desconto baseado exclusivamente em proposta dos demais
licitantes;
9.1.1 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
9.2 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
9.2.1 - O Pregoeiro (a) classificará o autor da proposta de maior desconto e as demais
propostas com desconto até 10% (dez por cento) inferiores àquela, para participarem dos
lances verbais.
9.2.2 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas nas condições definidas na cláusula
anterior, O Pregoeiro (a)classificará as propostas que apresentarem os maiores descontos
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subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais;
9.2.3 – No caso de empate nos descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
9.2.4 - A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.

10. DOS LANCES VERBAIS:
(Artigo 8º, inc. XI do Dec. 9.733/2005 PMPV)
10.1 - As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e
decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de menor desconto e os demais
lances, em ordem decrescente de desconto:
10.1.1- O Pregoeiro (a)convidará individualmente os autores das propostas selecionadas, a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de menor de desconto,
sobre a tabela de preços de mercado, e os demais em ordem decrescente de desconto,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de descontos;
10.1.2- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lance em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances;
10.1.3- Os lances deverão ser formulados em percentuais de descontos incidentes sobre a
tabela de preços estabelecida pelo mercado, distintos e decrescentes, superiores ao maior
proposto, observado a variação mínima entre os lances de 0,1% ( um décimo por cento)
aplicável inclusive em relação ao primeiro.
10.1.4- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances;
10.1.5- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances na ordem decrescente dos descontos, considerando-se
para as selecionadas o último desconto ofertado.
10.2- Após a negociação se houver, o Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade do desconto
oferecido, decidindo motivadamente a respeito.
10.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções;
10.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro
(a)implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
desconto apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas;
10. 5 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita e o valor estimado para a contratação.
11. DO JULGAMENTO
(Artigo 4º, da lei 10.520)
(Artigo 8º do Dec. 9.733/2005 PMPV)
(Art. 40 da Lei nº: 8.666/93)
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11.1 - O critério de julgamento será pelo maior percentual de descontos a incidir sobre o
valor bruto das passagens aéreas;
11.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro
(a)examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor do desconto,
decidindo motivadamente a respeito;
11.3- O critério de aceitabilidade dos descontos ofertados será a partir de pesquisas dos
descontos praticados no mercado para pessoas jurídicas.
11.4– O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços
unitários dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.
11.5 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita;
11.6 - Sendo aceitável a oferta de maior desconto, que implicará no menor preço, será
aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado,
para confirmação das suas condições habilitatórias;
11.7 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
11.7.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
11.7.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
11.8 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 4.1 o
Pregoeiro se necessário, diligenciará junto ao Cadastro de Fornecedores desta Secretaria
Municipal de Administração/SEMAD.
11.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;
11.10 - Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro (a) examinará a oferta subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as
Instruções, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame;
11.11- O Pregoeiro (a) poderá negociar com autor da oferta de maior desconto com vistas à
majoração do desconto ofertado;
11.12- Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo o Pregoeiro
(a) Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
11.13 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
pregão, o Pregoeiro devolverá aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os
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envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
12. DA HABILITAÇÃO
(Artigo 4º, XIII, XIV da Lei 10.520/2002)
(Artigo 8º, inc. VII do Dec. 9.733/2005 PMPV)
(Art. 27 a 31 da Lei nº: 8.666/93)
12.1 Os Documentos exigidos para Habilitação, deverão estar contidos no Envelope
nº 02, na sua forma original, por qualquer processo de cópia autenticado por
Cartório competente, ou ainda, autenticados por servidor pertencente as
CEL´S/CPL/SEMAD, quando da abertura do envelope 02, mediante apresentação e
conferência dos originais. Os documentos de habilitação são abaixo discriminados:
12.2- Para comprovação da habilitação jurídica:
12.2.1- Registro Comercial, no caso de empresa individual;
12.2.2- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
12.2.3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
12.2.4- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
12.3 - Para comprovação da regularidade fiscal:
12.3.1- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
12.3.2- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
devidamente quitado;
12.3.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União,
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativo;
12.3.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais com finalidade específica para participar de
licitação junto a órgãos públicos, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio
ou sede da proponente;
12.3.5- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente;
12.3.6- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei;
12.3.7 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
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12.4- Para comprovação da qualificação econômico-financeira:
12.4.1 – Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da
pessoa física com data de expedição limitada a 60 (sessenta) dias da data da apresentação
das propostas;
12.5 – Outras Comprovações
12.5.1 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração;
12.5.2 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da
licitante de superveniência de Fato Impeditivo (anexo IV);
12.5.3 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração (anexo V);
12.5.4 – Comprovante de registro ou inscrição na Empresa brasileira de Turismo –
EMBRATUR, nos termos da legislação vigente.

12.6- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
12.6.1- Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de
18(dezoito), anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres,
não mantendo ainda em qualquer trabalho menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do ANEXO III.
12.7- Caso a licitante não atenda as exigências de habilitação nos termos de art. 4º inciso
XIII, da Lei 10.520/17/07/2002, será declarada inabilitada por ato do Pregoeiro após o
devido registro em ata.
13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
(Artigo 8º, inc. V do Decreto nº 9.733/2005 PMPV)
(Art. 41, §§, da Lei nº: 8.666/93)

13.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do Pregão;
13.2- Caberá o pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil;
13.3- Acolhida à petição contra o ato convocatório, poderá ser designada nova data para a
realização do certame.

14. DOS RECURSOS
(Artigo 4º, XVIII, XIX, XX e XXI da Lei 10.520/2002)
(Artigo 8º, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX do Dec. 9.733/2005 PMPV)
(Art. 40, XV da Lei nº: 8.666/93)
14.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
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14.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;
14.3- O recurso contra decisão do Pregoeiro (a)não terá efeito suspensivo;
14.4- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
14.5- Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor;
14.6- Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Coordenadoria Municipal de Licitação, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, sito
à Rua Duque de Caxias, nº 181 - Bairro Arigolândia Telefone: (69) 3901-3065 – Porto
Velho/RO.
15 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
(Artigo 6º, Parágrafo Único do Decreto nº 9.733/2005/PMPV)
(Art. 4º, XVI, XXI da Lei nº: 10520/02)
15.1- Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro (a) adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;
15.2- Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a
contratação, no prazo previsto neste edital.

16. DO PRAZO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
(Artigo 73, Lei 8.666/93)
16.1 - O prazo para prestação do serviço (fornecimento de passagens aéreas, no âmbito do
território nacional), é de 07 (sete) meses, a contar da data de recebimento da Nota de
Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde -SEMUSA;
16.2- Será considerado o recebimento definitivo, quando houverem sido realizadas as
viagens, com seus respectivos retornos ao local de origem.
16.3- O contratante rejeitará os serviços que não estiverem de acordo com as
especificações, cabendo a Contratada todo o ônus decorrente da rejeição, incluindo prazos e
despesas.
16.4 – Os bilhetes deverão ser entregues na Av. Calama nº 4008, Bairro Embratel no prazo
máximo de 12 (doze) horas corridas antes da viagem prevista e, tratando-se de requisições
urgentes, excepcionalmente os bilhetes terão que ser entregues no máximo em 2 (duas)
horas. Para efeitos de contagem, dos prazos, prevalecerá o recebimento aposto na
requisição.
17.
DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/ PAGAMENTO
(Art. 40, inciso XIV, alíneas a, b, c, d, e Art. 40, XIV da Lei nº 8.666/93)
17.1. Após a prestação mensal dos serviços (fornecimento de passagens aéreas, no âmbito
do território nacional), o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura
devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de
despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento integral das
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disposições contidas neste Edital, após o que os autos serão encaminhados a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUSA, para fins de pagamento e posterior auditagem;
17.2. Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias
úteis contados da data da liquidação da despesa;
17.3. Por ocasião do pagamento, a SEMUSA efetuará a retenção do Imposto Sobre Serviços
– ISS, de conformidade com a Legislação Vigente, bem como deverá observar se a
contratada mantém todas as condições jurídicas que a habilitaram no certame, ou seja, a
comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e com
o INSS e o FGTS.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
(Artigo 7º da Lei 10.520/2002; Artigo 11, XVII, XVIII, XIX e XX).
(Artigo 40, III da Lei 8.666/93)
18.1- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui
estabelecidas;
18.2- O descumprimento total ou parcial do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes
penalidades:
18.2.1- Advertência;
18.2.2- Multas:
18.2.3- No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;
18.2.4- Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Porto Velho
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº
87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor
total do contrato limitado a 10% do valor contratual;
18.2.5- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante,
devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
18.2.6- Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
18.2.7- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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 o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
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18.3- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.
19 - DA CONTRATAÇÃO
(Art. 40, II, Lei 8.666/93)
(Art. 4°, XXII, Lei, 10.520/2002)
(Art. 8º, XXX, XXXI, Decreto nº 9.733/2005/PMPV)
19.1- A Contratação decorrente da presente Licitação, bem como suas alterações, ficará
subordinado às normas da lei federal 8.666/93 e suas alterações e será instrumentalizada por
intermédio de contrato;
19.2- A adjudicatária deverá assinar o contrato, cujas cláusulas acham-se definidas no
Anexo V do presente Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
convocação para assinatura;
19.3- O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Município de Porto Velho-RO;
19.4- Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou não assinar
o contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições de sua
proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.
20- DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL (ART 57 inc 2º DA LEI 8.666/93)
20.1- O presente contrato terá a vigência de 07(sete) meses, contados a partir da data da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inc 2º, por
interesse da administração.
21-

O ATRASO DE PAGAMENTO

21.1. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a
atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o
efetivo pagamento, aplicando as atualizações com base nos índices estabelecidos pelo
Governo federal à época dos fatos.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
(Artigo 65, §1º da Lei 8.666/93)
22.1- Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos;
22.2- Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas como dos
Documentos de Habilitação apresentados na Sessão;
22.3- É facultado o Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões;
22.4- É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do
pregão;
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22.5- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93;
22.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se
o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na
CPL/SEMAD/PVH-RO;
22.7- É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento;
22.8- O valor contratado será irreajustável nos termos da Legislação vigente;
22.9- A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente comprovado;
22.10 - O Pregoeiro (a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
22.11 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação:
22.12 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a
presente licitação serão prestadas pelo o Pregoeiro (a), cpl@portovelho.ro.gov.br .
22.13- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, o Pregoeiro (a), no
endereço Rua Duque de Caxias, nº 181 - Bairro Arigolândia. Telefone: (69) 3901–3065 Porto
velho / RO, até dois dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO;
22.14- Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes das Leis 10.520/2002 e
8.666/93 e no Decreto Municipal nº 9.733/2005.

Porto Velho, 15 de junho de 2006.

Francilene Pereira da Mota
Pregoeira

ANEXO I
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TERMO DE REFÊRENCIA
TERMO DE REFERENCIA N.º
PROCESSO N.º
/07
Unidade Orçamentária

/07

Projeto/Atividade/Operação Especial

Departamento Administrativo

02.01.04.122.007.2.001 – Administração da Unidade
E.D. 3.3.90.39

Requisitante

Cadastro

César Afonso da F. Salomão
Diretor do Depto. Administrativo

Data do Pedido

84409-4

02/04/2007

Justificativa da solicitação (causas)
Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, do Sr. Secretário Municipal de Saúde e
servidores/técnicos se deslocarem a outros Estados, no exercício de suas atividades profissionais para
tratarem de assunto de interesse da municipalidade, bem como outros eventos e/ou atividades de interesse
do Município, o referido pedido dar-se tendo em vista que o registro de preços de passagens aéreas não
ter sido concluído como também não ter sido Homologa sua Ata.

Objetivos da aquisição
Dotar essa Secretaria de condições para o fornecimento de passagens aéreas para atender o Sr. Secretário
e servidores/técnicos quando dos eventuais deslocamentos a serviço da municipalidade, no exercício de
2007, bem como atender as necessidades de transporte aéreo na realização de outros eventos e/ou
atividades de interesse do Município.

Detalhamento do pedido
Período previsto para consumo ou realização do serviço
Previsão de inicio: abril/2007
Previsão de final: Dezembro/2007
Forma de entrega e pagamento dos produtos:
Prazo para entrega:
( ) entrega imediata (Maximo de 30 dias) e pagamento total
(x ) entrega e pagamento parcelados
• No caso de entrega e pagamento parcelados detalhar:
• Periodicidade da entrega: ( ) diária ( ) semanal ( X ) quinzenal ( ) mensal
• Forma de pagamento: Mensal
Em caso de Serviços, descreva sucintamente as atividades a serem desempenhadas.
•

Aquisições de passagens aéreas, por meio de requisições, objetivando atender aos eventuais deslocamentos

do Sr. Secretário Municipal de Saúde e servidores/técnicos a serviço da municipalidade, bem como atender as
necessidades de transporte aéreo na realização de outros eventos e/ou atividades de interesse do Município.
•

Os bilhetes requisitados deverão ser entregues na Av. Calama nº 4008, Bairro Embratel, no prazo de

12(doze) horas corridas e, tratando-se de requisições urgentes, excepcionalmente os bilhetes terão que ser entregues
no máximo em 2(duas) horas.
•

Para efeito de contagem dos prazos, prevalecerá o recebimento aposto na requisição devidamente

autorizada pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde, Secretário Adjunto ou Diretor do Departamento Administrativo.
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Descrição dos produtos ou serviços desejados
Descrição
Estimativa de Custo

Quant.

Prováveis trechos para fornecimento de passagens aéreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PVH / ARACAJÚ-SE / PVH
PVH / BELÉM-PA / PVH
PVH / BELO HORIZONTE-MG / PVH
PVH / BRASÍLIA-DF / PVH
PVH / BOA VISTA-RR / PVH
PVH / CAMPINAS-SP / PVH
PVH / CURITIBA-PR / PVH
PVH / FLORIANÓPOLIS-SC / PVH
PVH / FORTALEZA-CE/ PVH
PVH / GOIANIA-GO / PVH
PVH / FOZ DO IGUAÇU-PR / PVH
PVH / JOINVILE-SC / PVH
PVH / JOÃO PESSOA-PB / PVH
PVH / LONDRINA-PR / PVH
PVH / MANAUS-AM / PVH
PVH / MACEIÓ-AL / PVH
PVH / NATAL-RN / PVH
PVH / NAVEGANTES-SC / PVH
PVH / PALMAS-TO / PVH
PVH / PORTO ALEGRE-RS / PVH
PVH / R. PRETO-SP / PVH
PVH / RIO BRANCO-AC / PVH
PVH / RECIFE-PE / PVH
PVH / RIO DE JANEIRO-RJ / PVH
PVH / SÃO PAULO-SP / PVH
PVH / SÃO LUIZ-MA / PVH
PVH / SALVADOR-BA / PVH
PVH / TEREZINA-PI / PVH
PVH / VITORIA-ES / PVH
PVH / C. GRANDE-MS / PVH
PVH / CUIABÁ-MT / PVH
PVH / MACAPÁ-AP / PVH
PVH / SANTAREM-PA / PVH

80.000,00

80.000,00

TOTAL

___________________________________
César Afonso da Fonseca Salomão
Diretor do Depto. Administrativo
SEMUSA

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº
2.075/i

_____________________________
Sid Orleans Cruz
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO)

Declaramos, em atendimento ao previsto no item 5.8 do edital de
pregão presencial no ___/2007, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação no presente certame.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO III

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DE MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão nº

/2007, que

não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:

- Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a
licitante;
- Se a licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.
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TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº ----/2007
PROCESSO nº 08.0472/2007

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
( O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, EM IMPRESSO PRÓPRIO, DECLARAÇÃO,
DEVIDAMENTE DATADA, CARIMBADA E ASSINADA).

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
Ref. PREGÃO Nº ----2007
Prezado Senhores:
Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do Edital do Pregão nº ----/2007, e
seus anexos, bem como a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, alterada pela Lei Federal nº
8.883 de 08/06/94 e legislação pertinente, bem como que não houve a ocorrência de fato
impeditivo após a expedição do Certificado de Registro Cadastral, referido no subitem 4.1 do
edital supra epigrafado, para fins de habilitação nesta licitação.

Local e data

-------------------------------(empresa e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL DE LICITAR
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

( O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, EM IMPRESSO PRÓPRIO, DECLARAÇÃO, DEVIDAMENTE
DATADA, CARIMBADA E ASSINADA).

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
Ref. PREGÃO Nº ----2007

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº
8.666 de 21/06/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883 de 08/06/94 e legislação pertinente,
sob as penalidades cabíveis, que asseguramos a inexistência de impedimento legal para
licitar ou contratar com a Administração.

Local e data

-------------------------------(empresa e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO Nº 08.0472/2007
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO/RO, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA,
E A EMPRESA ______________, PARA OS
FINS QUE SE ESPECIFICAM.
0 MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com CNPJ: No.
05.903.125/0001-45 sediado à Praça João Nicolleti, No. 826 - Centro - nesta capital, neste
ato representada pelo Administrador o Sr. ROBERTO EDUARDO SOBRINHO - Prefeito do
Município de Porto Velho, brasileiro, casado, portador do RG sob o Nº 11.833.525 - SSP/SP e
CPF Nº. 006.661.088-54, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato
representado por seu Secretário __________________, brasileiro, solteiro, portador do R.G
sob o Nº ---- /SSP-RO e CPF sob o Nº -----, e a Firma _____________inscrita no CGC sob o
No. __________________________ com sede na rua __________________ , neste ato
representado por seu representante legal _____________________________________
R.G______________CPF_____________, resolvem celebrar este contrato, que regerá
direitos e obrigações das partes na execução de serviços de reprografia,de acordo com a
legislação vigente, em especial a Lei Federal Nº 8.666/93 resultante da Licitação Modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/07, conforme ato autorizativo do Senhor Secretário e
processo administrativo Nº 08.0072/2007, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas no âmbito
do território nacional, para atender a Secretaria Municipal de Saúde /SEMUSA, de acordo com
as especificações constantes do edital e seus Anexos.
Parágrafo Primeiro - Integram este instrumento contratual, guardada a necessária
conformidade entre eles, devidamente assinados e/ou rubricados:
a ) Pregão nº _____/2007/CPL/PVH e os documentos que o acompanham,
bem como todos os termos do Processo Administrativo nº
08.0472/2007;
b ) Proposta da CONTRATADA, fls. __, e os documentos e especificações
que norteiam a presente execução contratual;
c ) Parecer nº ___/DA/PGM/2007, fls. ____..
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
O presente contrato será executado sob regime de empreitada
por preço global, considerando a natureza da contratação, irreajustável nos
termos da legislação vigente.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:
O valor global deste contrato é de R$ ______, valor irreajustável
durante o prazo contratual.
Parágrafo Primeiro Após a prestação do serviço, o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente
com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda, o cumprimento
integral das disposições contidas neste Edital, após o que os autos serão encaminhados a
SEMFAZ para fins de pagamento;
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, devidamente atualizado, nos termos do
art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. As alterações contratuais não
poderão ultrapassar os limites estabelecidos no presente instrumento, salvo no caso de
supressões decorrentes de acordo entre as partes desde que precedidas de justificada e
autorização superior.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. Os pagamentos referentes ao presente contrato serão efetivados até o 10º (décimo) dia
útil após a liquidação da despesa, que ocorrerá com apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela
CONTRATADA, com a devida certificação de prestação dos serviços pelo agente público
competente e posterior auditagem.
4.2. Transcorrido o prazo ora estabelecido, fica à CONTRATANTE obrigada a promover a
atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data do adimplemento da
obrigação até a do efetivo pagamento, segundo o índice de correção estabelecido pelo
Governo Federal, a época dos fatos.
4.3. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes
referências:
a) objeto da prestação de serviço;
b) o número do processo que deu origem à contratação;
c) o número da conta e da agência bancária da CONTRATADA.
4.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá especificar quais os serviços realizados e ser apresentada
quinzenalmente pela CONTRATADA, em duas vias.
4.5. Havendo qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou qualquer outra circunstância
que desaprove a liquidação e a despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado
até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras necessárias.
4.6. Serão concedidos, pela CONTRATADA, descontos nos preços dos bilhetes de passagens,
nos percentuais e condições constantes na proposta, desde que para tanto o pagamento seja
feito na forma cabível.
4.7. A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá comprovar que se encontra quites
com suas obrigações perante o INSS e o FGTS, bem como apresentar as certidões negativas
de tributos municipais, estaduais e federais.
5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS:
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato serão custeadas com recursos consignados
no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA e correrão à conta da seguinte
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programação orçamentária:
EMPENHO ESTIMATIVO
a)
Programa:
ADMINISTRAÇÃO
DA
UNIDADEProjeto
Atividade:
08.31.10.122.007.2.001 - Fonte 103.0 – Elemento de Despesa: 3.3.90.33.99– Pessoa
Jurídica, no valor de 40.000,00( Quarenta mil Reais).

b)
Programa:
ADMINISTRAÇÃO
DA
UNIDADEProjeto
Atividade:
08.31.10.305.079.2.075 - Fonte 103.0 – Elemento de Despesa: 3.3.90.33.99– Pessoa
Jurídica, no valor de 20.000,00 (Vinte mil Reais).
c)
Programa:
ADMINISTRAÇÃO
DA
UNIDADEProjeto
Atividade:
08.31.10.305.079.2.244 - Fonte 103.0 – Elemento de Despesa: 3.3.90.33.99– Pessoa
Jurídica, no valor de 20.000,00(Vinte mil Reais). Perfazendo um total de R$
80.000,00 ( Oitenta mil Reais).
6. CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO:
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será contado da data de sua assinatura,
com previsão para término em 31 de dezembro de 2007, podendo ser prorrogado
mediante Termo Aditivo, para a conclusão da entrega dos quantitativos remanescentes e até
o
limite
orçamentário
disponibilizado
pelas
Notas
de
Empenhos
n.ºs
____/2007,_____/2007,____/2007, de ___/___/2007, desde que previamente justificado e
autorizado pela autoridade competente.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

7. A prestação dos serviços dar-se-á da seguinte forma:
a) o fornecimento das passagens pela CONTRATADA fica condicionado à
apresentação
de
Requisição
expedida
pelo
CONTRATANTE,
devidamente assinada por servidor vinculado a Secretaria municipal
de Saúde - SEMUSA e devidamente autorizado para a prática desse
ato;
b) as passagens serão requisitadas com especificação do percurso a ser disponibilizado e
deverão ser entregues no local e no prazo indicados pelo CONTRATANTE.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8. Compete à CONTRATADA:
a) entregar os bilhetes de passagens solicitados por Requisição de
Passagem, nos locais e prazos indicados pela CONTRATANTE;
b) reconhecer nas requisições apenas a assinatura dos servidores
autorizados e constantes nos cartões/autógrafos abonados pela
Secretaria municipal de Saúde-SEMUSA;

c) reservar, emitir e fornecer passagens aéreas, nacionais, de
quaisquer Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo, nos exatos
termos da legislação vigente;
d) reservar acomodações em hotéis, com obtenção de descontos
promocionais;
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e) elaborar roteiros domésticos, visando a racionalização e a obtenção
de tarifa econômica;
f)

fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes
de passagens e/ou trechos não utilizados no período a que se
referir o faturamento e/ou efetivar no mesmo os respectivos
abatimentos;

g) assegurar a aquisição dos bilhetes nos guichês das Empresas
concessionárias e a entrega imediata das passagens aéreas no
órgão integrante da estrutura administrativa do CONTRATANTE
e/ou onde este determinar.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) dar livre e completo acesso aos funcionários da CONTRATADA
que estejam encarregado do atendimento e cumprimento dos
serviços objeto deste contrato;
b) designar um executor para o presente contrato, que ficará
responsável pelas atividades de fiscalização da execução
contratual;

c) efetuar o pagamento nas datas aprazadas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS:
10. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados por seus empregados ao
CONTRATANTE, durante ou em conseqüência da execução dos serviços contratados, ainda
que praticados involuntariamente. Na ocorrência de danos, o valor do ressarcimento será
descontado no pagamento do mês subseqüente, sem prejuízo das responsabilidades
previstas na legislação específica aplicável aos transportes aéreos.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
11. Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente
comprovados pela CONTRATADA, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666/93, aplicará a seguintes multas:
a) multa de 0,2% (cinco décimos por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso na entrega dos bilhetes, até o limite de
2% (cinco por cento);
b) multa de 10%(dez por cento) do valor contratado, pelo não
cumprimento de quaisquer condições do contrato.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:
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12.1. A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no
presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de
promover contratações para a conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.
12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste
contrato:
a) o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso
em relação aos prazos estabelecidos;
b) o atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem
justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;
c) a subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da
empresa sem prévia manifestação do Gabinete do Prefeito;
d) a decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência
civil;
e) a dissolução da
CONTRATADA;
f)

sociedade

ou

falecimento

dos

sócios

da

razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa,

g) ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do
contrato, regularmente comprovada nos autos.
12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte,
mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Administração
Municipal.
12.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a incidência
dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao
presente contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS:
13.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:
-

empreender
unilateralmente
modificações
nos
termos
desta
contratação, desde que voltadas ao atendimento do interesse público, ressalvada
a mantença do equilíbrio econômico-financeiro da CONTRATADA;
Rescindir unilateralmente o contrato na ocorrência dos fatos elencados
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93;
13.2. A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade administrativa superior.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA HABILITAÇÃO:
14. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução contratual, todas as condições
que a habilitaram no certame licitatório.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO:

25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.0472/2007.
15. O presente contrato está plenamente vinculado às disposições do Pregão
nº__/2007/CPL/SEMAD/PVH e à Proposta da CONTRATADA, a empresa_________,
constantes nos autos n.º08.0472/2007, as fls.___, respectivamente.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE:
16. A CONTRATADA somente poderá alterar os valores cobrados pelos bilhetes aéreos
mediante a comprovação nos autos de se tratar de reajuste determinado pelo órgão
regulamentar do serviço em âmbito nacional, e mediante manifestação administrativa.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS:
17. O presente contrato será executado sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. A existência de dúvidas decorrentes de fatos nele não contemplados serão
dirimidas segundo os princípios jurídicos aplicáveis à situação fática existente, preservandose os direito da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:
18. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir as dúvidas e
controvérsias oriundas do presente termo de contrato.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:
19. Após a assinatura deste termo contratual, o CONTRATANTE providenciará sua publicação,
em inteiro teor ou resumo, no Diário Oficial do Município - D.O.M.
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente
instrumento, que depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes e duas
testemunhas, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de
igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.
Porto Velho/RO, ____de_____ de 2007.

________________________________________
SID ORLEANS
Secretário Municipal de Saúde

______________________________
REPRESENTANTE LEGAL

26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.0472/2007.

RECIBO DE RETIRADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2007
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA FORNECIMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS.

PROCESSO NÚMEROS: 08.0472/2007.

Razão Social: _____________________________________________________________
CNPJ nº _________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ____________
Pessoa para contato: _______________________________________________________

Recebemos da Comissão Permanente de Licitação o Edital e anexos completo.

Local: __________________, ___ de _____________ de 2007.

_________________________________
Assinatura

______________________________
Nome completo por extenso

__________________________________
Função na Empresa

__________________________________
Tef. Contato/celular
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