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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO. 11EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO. 11EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO. 11EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO. 11----2019201920192019    

 

O Consórcio Intergestores Paraná SaúdeConsórcio Intergestores Paraná SaúdeConsórcio Intergestores Paraná SaúdeConsórcio Intergestores Paraná Saúde, de acordo com seu Estatuto Social e 

Resolução nºººº 13/2018 que nomeia como pregoeiro Julio Cezar Woehl, por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado, em 

obediência ao disposto na Lei no 10.520, de 17/07/2002, nos Decretos Federais no 

3.555/00 e no 5.450/05; no Acordo de Cooperação Técnica para Utilização de Sistema 

Informatizado de Licitações firmado entre o Consórcio Intergestores Paraná Saúde e 

o Banco do Brasil S/A e, subsidiariamente, às Leis Federais no 8.078/90 (CDC), no 

8.666/93, no 9.784/99 e suas alterações e demais legislações complementares e Lei 

Estadual nº 15.608/07, fará realizar Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO, 

tipo menor preço, com o intuito de contratar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,  nas formas e 

datas abaixo apresentadas: 

 

ABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS: POSTAS: POSTAS: POSTAS: 10101010:00 :00 :00 :00 DO DIA DO DIA DO DIA DO DIA 26/07/201926/07/201926/07/201926/07/2019....    

 

ININININÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA ÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA ÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA ÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA DE LANCES: DE LANCES: DE LANCES: DE LANCES: 10:310:310:310:30000    DO DIA DO DIA DO DIA DO DIA 26/07/201926/07/201926/07/201926/07/2019....    

 

1.11.11.11.1    DO OBJETODO OBJETODO OBJETODO OBJETO    

 

1.1- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, 

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas 

nacionais, consoante especificações do anexo I deste edital. 
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2 2 2 2 ––––    DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARES    

 

2.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 

fases. 

 

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página 

eletrônica “www.www.www.www.licitacoeslicitacoeslicitacoeslicitacoes----e.com.bre.com.bre.com.bre.com.br””””.    

 

2.3 -    OOOO    PRESENTE PROCESSO LIPRESENTE PROCESSO LIPRESENTE PROCESSO LIPRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO ÉCITATÓRIO ÉCITATÓRIO ÉCITATÓRIO É    DESTINADO EXCLUSIVAMDESTINADO EXCLUSIVAMDESTINADO EXCLUSIVAMDESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ENTE À ENTE À ENTE À 

PARTICIPAÇÃO DE MICRPARTICIPAÇÃO DE MICRPARTICIPAÇÃO DE MICRPARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESASOEMPRESAS E EMPRESASOEMPRESAS E EMPRESASOEMPRESAS E EMPRESAS    DE PEQUENO PORTE NOSDE PEQUENO PORTE NOSDE PEQUENO PORTE NOSDE PEQUENO PORTE NOS    

TERMOS DO ART. 48, ITERMOS DO ART. 48, ITERMOS DO ART. 48, ITERMOS DO ART. 48, I, DA LEI COMPLEMENTA, DA LEI COMPLEMENTA, DA LEI COMPLEMENTA, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DR Nº 123, DE 14 DE DR Nº 123, DE 14 DE DR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE EZEMBRO DE EZEMBRO DE EZEMBRO DE 

2006.2006.2006.2006. 

    

3 3 3 3 ––––    DOTAÇÃODOTAÇÃODOTAÇÃODOTAÇÃO    ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA    

 

3.1 - As despesas correrão por conta da dotação orçamentária 

01.01.2.001.3.3.90.33.00.00.00.00 

    

4 4 4 4 ––––    DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTASDA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTASDA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTASDA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS    

        

4.1 - Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas por e-mail 

(julio@consorcioparanasaude.com.br) ou fone (41-3323-7829/ 41-3324-8944), ou no 

endereço: Rua Emiliano Perneta. 822 – conj. 402 – CEP – 80.420-080 – Centro – 

Curitiba – Paraná, no horário das 9:00 às 12:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas. 

    

    

    

    

    



 

3 

5 5 5 5 ––––    DO ACOLHIMENTODO ACOLHIMENTODO ACOLHIMENTODO ACOLHIMENTO    DAS PROPOSTASDAS PROPOSTASDAS PROPOSTASDAS PROPOSTAS        

 

5.1 – O Fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para 

acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e horário do 

início da disputa, no site “www.licitacoeswww.licitacoeswww.licitacoeswww.licitacoes----e.com.br”e.com.br”e.com.br”e.com.br”. 

 

5.2 – As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e excluídas 

até a data e hora definidas em edital e replicadas no Sistema para a abertura das 

propostas. 

 

5.3 – Após o prazo previsto para acolhimento, o Sistema não aceitará a inclusão ou 

alteração de propostas. 

 

5.4. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da 

proposta. 

 

5.5. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

5.6. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do presente Edital e 

de seus Anexos, for omissa ou apresentar irregularidades insanáveis.  

 

5.7. O envio da proposta implica a plena aceitação, por parte da proponente, às 

condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

    

6 6 6 6 ----    DA REFERÊNCIA DE TEMPDA REFERÊNCIA DE TEMPDA REFERÊNCIA DE TEMPDA REFERÊNCIA DE TEMPOOOO    

 

6.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
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7 7 7 7 ----    DAS CONDIÇÕES DAS CONDIÇÕES DAS CONDIÇÕES DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃOPARA PARTICIPAÇÃOPARA PARTICIPAÇÃOPARA PARTICIPAÇÃO    

 

7.1 – Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 

7.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados 

que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo 

Consórcio, ou pela Administração direta do Estado do Paraná, ou ainda pelos 

municípios que integram este Consórcio, nos termos do artigo 87, III da Lei Federal nº 

8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo, nos termos do artigo 

87, IV da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 

8.666/93; 

d) estejam sob falência, recuperação judicial/extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, municipal e 

do Distrito Federal. 

 

7.3 – As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar seu 

regime de tributação a fim de garantir sua participação no certame, tendo em vista o 

presente processo licitatório ser destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos termos do art. 48, I, da lei 

complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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8888----    DA HABILITAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA HABILITAÇÃO     

 

8.1 A(s) empresa(s) arrematante(s) da disputa de lances deverá(ão) apresentar os 

documentos abaixo discriminados, no prazo de 02 (dois dias) úteis, após o 

encerramento da disputa do Pregão:     

 

8.1.1 Para fins de HABILITAÇÃO JUPara fins de HABILITAÇÃO JUPara fins de HABILITAÇÃO JUPara fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA, em se tratando de:RÍDICA, em se tratando de:RÍDICA, em se tratando de:RÍDICA, em se tratando de:    

    

a) Sociedade empresária: estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas 

alterações ou ultima alteração contratual consolidada, devidamente registradas, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores;  

b) Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo acompanhado de prova do 

administrador(es) em exercício;  

c) Empresário Individual: Inscrição comercial devidamente registrada. 

 

8.1.2 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda. 

 

8.1.3 – Prova de inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual ou MunicipalCadastro de Contribuintes Estadual ou MunicipalCadastro de Contribuintes Estadual ou MunicipalCadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 

 

8.1.4 – Certidão Negativa de Débitos ReCertidão Negativa de Débitos ReCertidão Negativa de Débitos ReCertidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida lativos aos Tributos Federais e à Dívida lativos aos Tributos Federais e à Dívida lativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União.Ativa da União.Ativa da União.Ativa da União.    

 

8.1.5 – Certificado de Regularidade de Situação para com o FGTSCertificado de Regularidade de Situação para com o FGTSCertificado de Regularidade de Situação para com o FGTSCertificado de Regularidade de Situação para com o FGTS (CRS). 

 

8.1.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/43. 
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8.1.7 – Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda EstadualCertidão Negativa de Débito para com a Fazenda EstadualCertidão Negativa de Débito para com a Fazenda EstadualCertidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

8.1.8 – Certidão Negativa de Tributos para com a Fazenda MunicipalCertidão Negativa de Tributos para com a Fazenda MunicipalCertidão Negativa de Tributos para com a Fazenda MunicipalCertidão Negativa de Tributos para com a Fazenda Municipal, expedida 

pela Prefeitura Municipal. 

 

8.1.9 – Cópia autenticada do Balanço PatrimonialBalanço PatrimonialBalanço PatrimonialBalanço Patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lúltimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lúltimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lúltimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da leieieiei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

 

8.1.10 – Certidão Negativa de falência e recuperaçãoCertidão Negativa de falência e recuperaçãoCertidão Negativa de falência e recuperaçãoCertidão Negativa de falência e recuperação, expedida pelo Distribuidor 

da sede da empresa. 

 

8.1.11 – Declaração,Declaração,Declaração,Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

 

- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão federal, estadual ou municipal; 

 

- Não está suspensa do direito de licitar perante o Consórcio, órgãos da 

administração direta do Estado e municípios consorciados; 

 

- A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 

9.854 de 27/10/99). 

 

8.1.12 - Apresentar Certidão da Junta Comercial do EstadoCertidão da Junta Comercial do EstadoCertidão da Junta Comercial do EstadoCertidão da Junta Comercial do Estado e declaração declaração declaração declaração conconconconforme forme forme forme 

modelo contido no Anexo IIImodelo contido no Anexo IIImodelo contido no Anexo IIImodelo contido no Anexo III, assinada pelo contador e pelo representante legal da 

empresa, anexando, respectivamente, cópia do CRC e procuração do representante 

legal. 

 

8.1.13 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista de microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
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proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, sob pena 

de decadência do direito de contratação, conforme disposto no artigo 43º, § 1º e 2º 

da LC 123/06. 

 

8.1.14 - Atestado de Capacidade TécnicaAtestado de Capacidade TécnicaAtestado de Capacidade TécnicaAtestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado que atestem aptidão para o 

desempenho da atividade, compatível em características, quantidades e prazo com o 

objeto constante deste Edital; 

 

8.1.15 - Comprovante de registro na EmbraturComprovante de registro na EmbraturComprovante de registro na EmbraturComprovante de registro na Embratur; 

 

8.1.16 - Comprovação mediante declaração de que possui sistema informatizado que 

atenda às especificações do edital, possibilitando ao usuário do contratante via web, 

e linha telefônica e fax para contato com o contratante: 

 

8.1.16.1 - Visualizar todas as opções de voos para um determinado trecho e data, 

ressaltando aquele de menor tarifa; 

 

8.1.16.2 - Fazer reserva e emissão “on line” de bilhete de passagem aérea, inclusive 

com utilização de bilhete eletrônico, relatos, possibilitando ao contratante a emissão 

de relatórios operacionais e gerenciais para controle e gestão das informações sobre, 

viagens, reservas e fornecimento de passagens, usuários, destino e tarifas; 

 

8.1.17 - Declarações, em número mínimo de 03 (três), expedidas por Companhias 

Aéreas Brasileiras, de âmbito nacional, em nome da licitante, ou da consolidadora 

(AGÊNCIA QUE OFERTA PORTAL DE EMISSÃO DE BILHETES A OUTRAS AGÊNCIAS), 

comprovando que a mesma é possuidora de crédito e encontra-se em situação 

regular perante as companhias; 

 

8.1.18 - Quando o prazo de validade não constar no documento, somente serão 

aceitos aqueles com prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da emissão. 
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8.1.19 – À comissão de licitação é facultado solicitar das proponentes 

esclarecimentos com relação aos documentos apresentados. 

 

9 9 9 9 ----    REGULAMENTREGULAMENTREGULAMENTREGULAMENTAÇÃAÇÃAÇÃAÇÃO OPERACIONAL DO CERTAMEO OPERACIONAL DO CERTAMEO OPERACIONAL DO CERTAMEO OPERACIONAL DO CERTAME    

 

9.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas;  

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance 

de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação 

de penalidades previstas na legislação. 

    

10 10 10 10 ––––    CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕESCREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕESCREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕESCREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES    

 

10.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas 

junto às agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País. 
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10.2 – A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser 

utilizada em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa do CONSÓRCIO, devidamente justificada. 

 

10.3 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

 

10.4 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

11 11 11 11 ––––    PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO    

    

11.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.  

Obs.: O acesso à sala de disputa deverá ser por meio do banner que contém a 

seguinte expressão: > Sala de Disputa. O banner estará disponível na página inicial 

do site www.licitacoes-e.com.br, na área esquerda superior da tela. 

Todos os demais procedimentos e consultas dos processos licitatórios continuarão a 

ser realizados via “Acesso Identificado”“Acesso Identificado”“Acesso Identificado”“Acesso Identificado”. 

 

11.2 – Caberá 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. 

 

11.3 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 
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12 12 12 12 ––––    DA ABERTURA DAS PROPOSTASDA ABERTURA DAS PROPOSTASDA ABERTURA DAS PROPOSTASDA ABERTURA DAS PROPOSTAS    E E E E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES DA FORMULAÇÃO DOS LANCES DA FORMULAÇÃO DOS LANCES DA FORMULAÇÃO DOS LANCES     

    

12.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema –––– 10101010:00h do dia :00h do dia :00h do dia :00h do dia 

26/07/201926/07/201926/07/201926/07/2019    ––––    terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 

das mesmas. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a 

inclusão ou alteração de propostas. 

 

12.2 – Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa e 

ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não identificará o autor dos 

lances aos demais participantes. 

 

12.3 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O pregoeiro iniciará a 

disputa de cada lote individualmente, no qual os fornecedores deverão ofertar seus 

lances. A cada lance ofertado os participantes serão informados, em tempo real, de 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

12.3.1 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 

(três) segundos. O sistema inibirá aqueles lances que sejam registrados em 

desconformidade com os intervalos aqui estabelecidos. 

 

12.4 – O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de 

qualquer lance válido para o lote. 

 

12.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

12.6 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 
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para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no 

certame, sem prejuízos dos atos realizados.  

 

12.7 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 

aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica 

divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

12.8 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 

transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um 

intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem 

novos lances (fechamento randômico).  

 

12.9 – Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão 

estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de 

última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. 

 

12.10 – Antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 

eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o 

lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre 

sua aceitação. 

 

12.11 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão 

pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 

12.12 – Os documentos da empresa vencedora deverão ser encaminhados, em 

cópias autenticadas, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de 

encerramento da disputa do pregão, juntamente com a proposta de preços, para o 
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Consórcio Paraná Saúde, sito à Rua Emiliano Perneta, 822 – conj. 402 – Centro – 

Curitiba - PR, CEP: 80.420-080, Fones (41) 3323-7829 ou 3324-8944. 

 

12.12.1 – O mesmo prazo definido no item 12.12 valerá para o envio de documentos 

pelas empresas que arrematem lotes após a finalização da fase de disputa de lances, 

em decorrência de eventual desclassificação de empresas. 

 

12.13 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do 

prazo acima estabelecido acarretará nas sanções previstas no item 18 deste Edital, 

podendo o pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 

subsequente. 

 

12.14 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda o Edital.  

 

12.15 – Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para 

que seja obtido preço melhor. 

 

12.16 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

12.17 – A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias.  

 

12.18 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
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13131313. CRITÉ. CRITÉ. CRITÉ. CRITÉRIORIORIORIOSSSS    DE JULGAMENTODE JULGAMENTODE JULGAMENTODE JULGAMENTO    

 

13.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 

valor por lote, que será obtido conforme as especificações do anexo Ianexo Ianexo Ianexo I deste edital. 

 

13.2 - Serão desclassificadas as propostas que estejam em desacordo com o edital. 

 

13.2.1 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 

das causas que originaram a inabilitação ou desclassificação. 

 

13.3 - A homologação do julgamento caberá a Autoridade Competente do Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde, que poderá, estando devidamente circunstanciado no 

interesse público, e presentes os requisitos legais, revogar a licitação, ou anulá-la na 

hipótese de ilegalidade, sem que caiba à licitante direito a indenização. 

    

14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA     

 

14.1 - A empresa vencedora deverá enviar ao Consórcio, no prazo previsto no item 

12.12 do Edital, a proposta de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa 

de lances, em 01 via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 

Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação. Na 

proposta deverá constar Razão Social, CNPJ e endereço completo. 

 

14.2 - A proposta comercial escritaescritaescritaescrita, conterá as especificações detalhadas do objeto 

ofertado, deverá ser formulada e enviada com os documentos dispostos no item 8 

deste Edital, conjuntamente com a indicação do valor ofertado na etapa de lances, 

contendo os seguintes requisitos: 
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a) Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone/fax, endereço eletrônico, 

número e nome do banco, número e nome da agência, conta-corrente e praça 

de pagamento, com data e assinatura de que tenha poderes para esse fim. 

 

b) Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da abertura da sessão pública. 

    

c) Indicação do valor total do contrato, discriminando o percentual de 

desconto, a ser praticado sobre o faturamento de todos os serviços prestados, 

com valores cotados em moeda nacional, com no máximo duas casas decimais 

após a vírgula (0,00).  

 

14.3 - As propostas deverão ser elaboradas incluindo quaisquer outras despesas 

como: impostos, fretes, seguros, taxas de serviço, manutenção, etc., excetuando as 

taxas de embarque que correrão a encargo do Consórcio. 

    

15.15.15.15.        PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTAPRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTAPRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTAPRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA    

    

15.1 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, 

contados a partir de sua entrega/apresentação. 

 

16. VALOR MÁXIMO PARA16. VALOR MÁXIMO PARA16. VALOR MÁXIMO PARA16. VALOR MÁXIMO PARA    12 (DOZE) MESES12 (DOZE) MESES12 (DOZE) MESES12 (DOZE) MESES    

  

16.1-Nos termos do inciso XXI, do art. 27 da Constituição Estadual, fica fixado, para o 

período do contrato de 12 (doze) meses, o preço máximo estimado em R$ 29R$ 29R$ 29R$ 29.600,00.600,00.600,00.600,00 

(Vinte e nove mil e seiscentos reais). 

    

17171717....    IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E REIMPUGNAÇÃO AO EDITAL E REIMPUGNAÇÃO AO EDITAL E REIMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOSCURSOSCURSOSCURSOS 

 

17.1 – Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. O pregoeiro deverá decidir sobre a petição. 
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17.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do 

pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, 

imediatamente, após a empresa arrematante ser declarada vencedora da disputa 

pelo pregoeiro. O licitante terá o prazo de 24 horas, contados a partir da declaração 

do vencedor do lote no sistema, para manifestar a intenção de recurso no sistema 

eletrônico. Após o decurso desse prazo, sem manifestações, o sistema bloqueará 

automaticamente. Portanto, o licitante deverá fazer, via sistema, o registro da síntese 

das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. 

Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 

17.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de manifestação 

imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 

17.4 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 

proponente. 

    

17.5 – Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo, 

conforme prevê o art. 11, inciso XVIII do Decreto n.° 3.555/2000. 

 

17.6 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

17.7 – O licitante desclassificado antes da fase de disputa, também poderá manifestar 

a sua intenção de interpor recurso, no prazo estabelecido no item 17.2 deste edital. 
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17.8 – O licitante que desejar vistas ao processo deverá motivar através do sistema 

eletrônico. O pregoeiro agendará uma data e horário para tal diligência, de modo a 

não prejudicar o andamento da licitação e a etapa de análise de documentação. 

 

17.9 – Os recursos e impugnações deverão ser protocolados na sede do Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde, localizado na Rua Emiliano Perneta, 822 – Conj. 402 – 

Centro – Curitiba, dentro do prazo legal estabelecido neste edital. Não serão 

conhecidos os recursos e impugnações que não forem protocolados na sede deste 

Consórcio. 

 

18181818. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    

 

18.1 - Constituem motivos para rescisão contratual às hipóteses especificadas nos 

artigos 77 e 78, da Lei nº 8.666/93 c/c os artigos 128 e 129, da Lei Estadual nº 

15.608/07. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa. 

 

18.2 - A inadimplência total ou parcial do contrato, além da aplicação das multas 

previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das penalidades 

previstas no art. 86 e 87 da Lei 8666/93 e nos artigos 147 e seguintes, da Lei Estadual 

15.608/07. 

 

18.3 - O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, pela 

CONTRATANTE, das sanções previstas nos incisos I, II e III abaixo, oportunizando-se 

nestas hipóteses o contraditório e ampla de defesa. 

 

I - advertência;  

II – multa moratória, compensatória e cláusula penal;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso 

III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 e do inciso III, do art. 150, da Lei Estadual nº 

15.608/2007, nos casos previstos no art. 154, da Lei nº 15.608/2007. 
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18.4 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, sem 

prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, à 

multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

sobre o valor total da parcela inadimplida. 

 

18.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, será aplicada multa 

compensatória correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor global deste 

contrato, fixada, a critério do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, em 

função da gravidade apurada.  

 

18.6 - Pela rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa, será 

aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

 

18.7 - O valor das multas previstas nos itens 18.4 a 18.6 poderá ser descontado do 

valor das faturas vincendas. 

  

18.8 - As multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

18.9 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à 

conta do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE. 

 

18.10 - A contratada se obriga, com fulcro no art. 416, parágrafo único, do Código 

Civil, a indenizar integralmente o Consórcio, caso a multa compensatória e a cláusula 

penal previstas nos itens precedentes (itens 18.5 e 18.6 retro) sejam insuficientes à 

recomposição integral do prejuízo. 

    

19191919....        CONDIÇCONDIÇCONDIÇCONDIÇÕÕÕÕES DE PAGAMENTOES DE PAGAMENTOES DE PAGAMENTOES DE PAGAMENTO    

 

19.1 - O pagamento será efetuado pelo CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ 

SAÚDE, no banco a ser indicado pela licitante vencedora contratada, no prazo de dez 
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dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada pelo setor competente. 

 

19.1.1 - A licitante vencedora contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura ao 

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE até o quinto dia útil do mês 

subsequente àquele referente à prestação dos serviços. 

 

19.1.2 - O Consórcio Intergestores Paraná Saúde disporá do prazo de cinco dias úteis 

para proceder ao atesto da nota fiscal/fatura apresentada, contados da data da 

realização dos serviços. 

 

19.2 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão restituídos à 

licitante vencedora contratada para as correções necessárias, não respondendo o 

Consórcio Intergestores Paraná Saúde por quaisquer encargos resultantes de atrasos 

na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

19.3 - Encontrando-se a licitante vencedora contratada inadimplente na data da 

consulta, poderá ser concedido, a critério do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, 

prazo de trinta dias para que regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, 

ter rescindida a contratação com aplicação das sanções cabíveis. 

 

19.4 - A licitante vencedora contratada deverá apresentar, em sua Nota Fiscal/Fatura, 

exclusivamente, o faturamento correspondente ao objeto desta licitação. Havendo 

erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida à licitante vencedora contratada, e o pagamento ficará 

pendente até que seja sanado o problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento se iniciará após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde. 

 

19.5 - Caso a licitante vencedora contratada seja optante pelo Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 
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Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de 

acordo com a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

 

19.6 - A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada 

parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

 

19.6.1 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

 

19.6.2 - Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme 

Decreto-Lei nº 2.291 de 21 de novembro de 1996. 

    

19.7 - No caso de atraso do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATANTE, ao 

valor deverá ser acrescida a correção monetária apurada pelos índices oficiais. 

 

19.19.19.19.8888    ----    A CONTRATADA não terá direito subjetivo ao valor decorrente do A CONTRATADA não terá direito subjetivo ao valor decorrente do A CONTRATADA não terá direito subjetivo ao valor decorrente do A CONTRATADA não terá direito subjetivo ao valor decorrente do valor valor valor valor 

global do contratoglobal do contratoglobal do contratoglobal do contrato, cabendo sua remuneração conforme , cabendo sua remuneração conforme , cabendo sua remuneração conforme , cabendo sua remuneração conforme as prestações as prestações as prestações as prestações 

efetivamente realizadasefetivamente realizadasefetivamente realizadasefetivamente realizadas....    

 

20202020.  ADITIVO.  ADITIVO.  ADITIVO.  ADITIVO    CONTRATUALCONTRATUALCONTRATUALCONTRATUAL----    ACRÉSCIMO DE SERVIÇACRÉSCIMO DE SERVIÇACRÉSCIMO DE SERVIÇACRÉSCIMO DE SERVIÇOSOSOSOS    

    

20.1 - Por meio da presente licitação e nos limites permitidos pelas leis de licitações 

(Lei n 8.666/93 e Lei Estadual 15.608/2007) poderá o presente contrato ser aditado 

em até 25% (vinte e cinco por cento). 
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21212121. DO CONTRATO . DO CONTRATO . DO CONTRATO . DO CONTRATO  

 

21.1 - Após a adjudicação deste certame, o licitante vencedor terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para 

assinatura do contrato....  

 

21.2 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura, admitindo a prorrogações nas formas e limites da lei federal 8.666 de 

1993 e lei estadual 15.608/07. 

    

22222222. DO REAJUSTE DOS PREÇOS. DO REAJUSTE DOS PREÇOS. DO REAJUSTE DOS PREÇOS. DO REAJUSTE DOS PREÇOS    

    

22.1 - O Consórcio Intergestores Paraná Saúde poderá solicitar à CONTRATADA, 

durante a vigência do contrato, o aumento do desconto pactuado, quando a oferta 

proposta mostrar-se comprovadamente desvantajosa. 

 

22.2 - É vedado à CONTRATADA qualquer solicitação de reajuste no desconto 

proposto, cabendo apenas solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, em caso de álea extraordinária justificada fundamentadamente. 

    

23232323.  DISPOSIÇÕES GERAIS.  DISPOSIÇÕES GERAIS.  DISPOSIÇÕES GERAIS.  DISPOSIÇÕES GERAIS    

 

23.1 - O preço máximo estimado para o presente processo licitatório é de R$ R$ R$ R$ 

29292929.600,00.600,00.600,00.600,00....    

 

23.2 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Consórcio revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Consórcio poderá, 

ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 

para sua abertura. 
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23.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, 

caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

 

23.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, para verificação do atendimento à especificação do Edital. 

 

23.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação, via postal, no endereço do contratante, com aviso de 

recebimento, fax ou correio eletrônico (e-mail). 

 

23.6 - O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 

a exata compreensão da sua proposta. 

 

23.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

23.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

23.9 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
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23.10- A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

    

22223333....11111111    Compõem o presente Edital, dele fazendo pCompõem o presente Edital, dele fazendo pCompõem o presente Edital, dele fazendo pCompõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante, arte integrante, arte integrante, arte integrante, os anexos I, II, os anexos I, II, os anexos I, II, os anexos I, II, 

IIIIIIIIIIII    e IV.e IV.e IV.e IV.    

 

Curitiba, 16 de Julho de 2019. 

 

Julio Cezar Woehl 

Pregoeiro 
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I 

    

TERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIA    

 

    

DO OBJETODO OBJETODO OBJETODO OBJETO    

 

O presente processo licitatório tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, 

endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais, com o intuito de viabilizar os 

deslocamentos dos servidores deste Consórcio, para localidades do território 

nacional, no desempenho de suas atribuições ou em função das atividades 

desenvolvidas por este consórcio. 

 

DA JUSTIFICATIVADA JUSTIFICATIVADA JUSTIFICATIVADA JUSTIFICATIVA    

 

A contratação de empresa especializada é necessária vista as seguintes 

razões: 

 

A) Viabilizar os deslocamentos dos servidores deste Consórcio, para 

localidades do território nacional, que, no desempenho de suas atribuições, estejam 

a serviço do Consórcio. 

 

B) Possibilitar os deslocamentos dos servidores quando da realização de 

outros eventos, cursos ou encontros, os quais tenham relação com as atividades do 

Consórcio; 
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DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS     

 

LOTE 01LOTE 01LOTE 01LOTE 01    

 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Fornecimento de passagens aéreas

nacionais, com serviço de reserva e

emissão de bilhetes , marcação e

remarcação.

Desconto, em percentual,

sobre a soma do valor líquido das

tarifas da Passagem Aéreas mais a

DU (excluída a taxa de embarque).

VALOR DO CONTRATO PARA.... MESES 12 meses 29.600,00R$    

 

O desconto ofertado pela ocasião da sessão pública do pregão deverá ser 

aplicado sobre a soma do preço líquido da passagem (considerando valores 

promocionais se houverem) com o valor da comissão das agências representado o valor da comissão das agências representado o valor da comissão das agências representado o valor da comissão das agências representado 

pelo código DUpelo código DUpelo código DUpelo código DU, após o que será acrescida a taxa de embarque. 

A DU será aceita no A DU será aceita no A DU será aceita no A DU será aceita no valor valor valor valor máximo máximo máximo máximo de de de de 10% sobre o valor líquido10% sobre o valor líquido10% sobre o valor líquido10% sobre o valor líquido    da da da da 

passagem, copassagem, copassagem, copassagem, considerandonsiderandonsiderandonsiderando valor líquido da passagem valor líquido da passagem valor líquido da passagem valor líquido da passagem àààà    tarifa da companhia tarifa da companhia tarifa da companhia tarifa da companhia 

aérea, para o trajeto.aérea, para o trajeto.aérea, para o trajeto.aérea, para o trajeto.    

 

Fórmula de cálculo:Fórmula de cálculo:Fórmula de cálculo:Fórmula de cálculo:    

TOTAL GERAL = (Tarifa líquida + DU) - x % desconto + taxa de embarque 

    

Exemplo ilustrativo Exemplo ilustrativo Exemplo ilustrativo Exemplo ilustrativo     

 

Passagei

ro
Trecho

Compan

hia

Tarifa 

líquida
DU 10%

Desconto 

5%

Taxa 

embarque

Valor a 

faturar

Antonio

LDB/BSB

/LDB zzzzzzzz 500,00R$    50,00R$    27,50R$     38,00R$       560,50R$     
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Não obstante, os lances ofertados equivaleros lances ofertados equivaleros lances ofertados equivaleros lances ofertados equivaleram ao valor do descontoam ao valor do descontoam ao valor do descontoam ao valor do desconto, 

sendo que no campo destinado a inserir preço no sistema eletrônico, o licitante o licitante o licitante o licitante 

deverá inserir o valor para “xdeverá inserir o valor para “xdeverá inserir o valor para “xdeverá inserir o valor para “x” com até duas casas decimais” com até duas casas decimais” com até duas casas decimais” com até duas casas decimais, conforme fórmula e 

tabela abaixo; 

y = (100,00 y = (100,00 y = (100,00 y = (100,00 ----    x)x)x)x) 

 

VALOR DE XVALOR DE XVALOR DE XVALOR DE X    (LANCE)(LANCE)(LANCE)(LANCE)    PERCENTUAL DE DESCONTO PERCENTUAL DE DESCONTO PERCENTUAL DE DESCONTO PERCENTUAL DE DESCONTO 
EQUIVALENTE (%)EQUIVALENTE (%)EQUIVALENTE (%)EQUIVALENTE (%)    

100,00100,00100,00100,00    0,000,000,000,00    
98,0098,0098,0098,00    2,002,002,002,00    
97,0097,0097,0097,00    3,003,003,003,00    
96,5096,5096,5096,50    3,503,503,503,50    
96,0096,0096,0096,00    4,004,004,004,00    
95,0095,0095,0095,00    5,005,005,005,00    
94,5094,5094,5094,50    5,505,505,505,50    
94,0094,0094,0094,00    6,006,006,006,00    
93,2093,2093,2093,20    6,806,806,806,80    
....    ....    
....    ....    
90,0090,0090,0090,00    10,0010,0010,0010,00    
................    ................    

 

Nesta, o maior valor que poderá ser ofertado na etapa de lances 

corresponderá a 100,00100,00100,00100,00, ensejando um percentual de desconto de 0% sobre o valor 

das Passagens + DU. 

 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOSDOS SERVIÇOSDOS SERVIÇOSDOS SERVIÇOS    

 

Os serviços a serem executados serão os seguintes; 

 

A) Reserva, marcação, emissão de bilhetes e ordens de passagens aéreas 

nacionais de empresas de transporte de passageiros que atendam aos trechos e 

horários solicitados pelos usuários, e entrega dos mesmos nos locais indicados pelo 

órgão. 
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B) Informar aos usuários todas as opções de translado para o trecho e o dia 

pesquisados, destacando a opção mais barata. No caso de a reserva efetuada pelo 

usuário não ser a tarifa mais barata, o sistema deverá possuir campo específico; 

C) Fazer reserva e emissão “on line” de bilhete de passagem aérea, inclusive 

com utilização de bilhete eletrônico, relatos, possibilitando ao contratante a emissão 

de relatórios operacionais e gerenciais para controle e gestão das informações 

sobre,viagens , reservas e fornecimento de passagens, usuários, destino e tarifas; 

 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTASDO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTASDO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTASDO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS    

 

Para classificação das propostas será considerado o critério de MENOR PREÇO 

GLOBAL, baseado no maior índice percentual de desconto linear maior índice percentual de desconto linear maior índice percentual de desconto linear maior índice percentual de desconto linear oferecido pelas oferecido pelas oferecido pelas oferecido pelas 

agêncagêncagêncagências de viagens ias de viagens ias de viagens ias de viagens a ser aplicado sobre o somatório valora ser aplicado sobre o somatório valora ser aplicado sobre o somatório valora ser aplicado sobre o somatório valor    das passagens + DUdas passagens + DUdas passagens + DUdas passagens + DU, 

excetuando as taxas de embarque, devendo ser levados em conta ainda os preços 

efetivamente praticados pelas concessionárias dos serviços em questão, inclusive as 

tarifas promocionais. 

 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATODA VIGÊNCIA DO CONTRATODA VIGÊNCIA DO CONTRATODA VIGÊNCIA DO CONTRATO    

 

A licitante vencedora do certame assinará Contrato Administrativo com o 

Consórcio Intergestores Paraná Saúde e terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura. 
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ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    
    
    
    
PLAPLAPLAPLANILHA DA PROPOSTA COMERCIALNILHA DA PROPOSTA COMERCIALNILHA DA PROPOSTA COMERCIALNILHA DA PROPOSTA COMERCIAL    
PPPPREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2019REGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2019REGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2019REGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2019    
    
 

Informações complementares que devem ser consideradas na elaboração da 
proposta formal da empresa arrematante: 
 
Valor Global do ContratoValor Global do ContratoValor Global do ContratoValor Global do Contrato    Lance OfertadoLance OfertadoLance OfertadoLance Ofertado    Percentual Correspondente Percentual Correspondente Percentual Correspondente Percentual Correspondente     

R$ 29.600,00   
 
 
 
Prazo de validade da proposta: Prazo de validade da proposta: Prazo de validade da proposta: Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
abertura da Proposta de Preços. 
Prazo do contratoPrazo do contratoPrazo do contratoPrazo do contrato: com início imediato a partir da assinatura do contrato e vigendo 
pelo período de 12 (doze) mês. 
Local: Local: Local: Local: Sede do Consórcio em Curitiba/PR. 
Declaração: Declaração: Declaração: Declaração: no percentual cotado estão incluídas todas as despesas tais como 
impostos, taxas (excetuada a de embarque), seguro, tributos e demais encargos de 
qualquer natureza incidentes sobre o objeto do Pregão. 
Prazo de pagamentoPrazo de pagamentoPrazo de pagamentoPrazo de pagamento: em até 10(dez) dias, após a emissão das faturas/notas fiscais;    
Informar: Informar: Informar: Informar: Razão Social, CNPJ, endereço completo, número do telefone, fax e e-mail, 
bem como número da conta corrente, nome do banco e agência onde deseja 
receber seus créditos. 
 
- Declarar que o prazo máximo de entrega dos bilhetes não ultrapassará à 06 (seis) 
horas úteis e para emissão de ordem de passagens PTA, o prazo máximo de 12(doze) 
horas úteis a partir da solicitação, considerem-se horas úteis as compreendidas do 
intervalo entre às 08:00 h e 18:00 h dos dias úteis; 
 
- Declarar, que se compromete, no caso de vencedora, a repassar ao Consórcio as 
vantagens decorrentes de promoções efetuadas pelas empresas de transportes 
aéreo. 
 
 
_____________, ___ de __________ de 2019. 
_______________________________ 
(Nome do declarante) 
__________________________________ 
(N.º da CI do declarante 
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ANEXO IIIANEXO IIIANEXO IIIANEXO III    

 

 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 

 

DECLARAÇÃODECLARAÇÃODECLARAÇÃODECLARAÇÃO    

  

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. ...................................., 

por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que se 

constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta 

licitação, nos termos da Lei Complementar n. 123/06. 

 

DECLARA, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado 

e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º da referida Lei, comprometendo-se a informar 

a Administração caso perca essa qualificação.  

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 

 

 

______________________________ 

Assinatura do contador da empresa 
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ANEXO IVANEXO IVANEXO IVANEXO IV    

    

MINUTA DO CONTRATOMINUTA DO CONTRATOMINUTA DO CONTRATOMINUTA DO CONTRATO    

    

    

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDECONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDECONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDECONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO 11/201911/201911/201911/2019    
    

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    nº nº nº nº ------------------------------------    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                      

O CONSÓRCIO INTERGESTO CONSÓRCIO INTERGESTO CONSÓRCIO INTERGESTO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDEORES PARANÁ SAÚDEORES PARANÁ SAÚDEORES PARANÁ SAÚDE, pessoa jurídica, consórcio público 

direito privado, com sede à Rua Emiliano Perneta, nº 822, 4º andar, conj. 402, CNPJ 

sob o nº 03.273.207/0001-28, inscrição estadual isento, na cidade de Curitiba, neste 

ato representada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. ______________, 

doravante denominada CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE e a empresa __________ doravante 

denominada CONTRATADA,CONTRATADA,CONTRATADA,CONTRATADA, pessoa jurídica de direito__________, com sede 

à__________ na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 

__________, Inscrição  Estadual __________, neste ato representada pelo(a) Sr(a). 

__________ portador da cédula de identidade nº __________ e inscrito no CPF sob 

__________, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, mediante às 

cláusulas e condições abaixo estabelecidas: 

    

CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA ----    OBJETO DO CONTRATOOBJETO DO CONTRATOOBJETO DO CONTRATOOBJETO DO CONTRATO    

 

Fornecimento de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, compreendendo: 

    

1) Oferta de serviços para reserva e emissão de bilhetes para vôos nacionais, 

inclusive    retorno:    

2) Envio de PTA’s para qualquer ponto do Brasil;    
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3) Entrega de bilhetes nos locais indicados pelo órgão;    

4) Reserva de assento, quando necessário;    

5) Fazer reserva e emissão “on line” de bilhete de passagem aérea, inclusive com    

utilização de bilhete eletrônico, relatos, possibilitando ao contratante a 

emissão de    relatórios operacionais e gerenciais para controle e gestão das 

informações sobre,    viagens, reservas e fornecimento de passagens, usuários, 

destino e tarifas;    

    

PARÁGRAFO ÚNICO: PARÁGRAFO ÚNICO: PARÁGRAFO ÚNICO: PARÁGRAFO ÚNICO: Para entrega dos bilhetes, fica fixado o prazo máximo de 06 

(seis) horas úteis e para emissão de ordem de passagens PTA o prazo máximo de 

12(doze) horas úteis, a partir da solicitação; 

 

-Consideram-se horas úteis as compreendidas do intervalo entre às 08:00 às 18:00 

horas dos dias úteis. 

    

CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA ----    FORMA DE FFORMA DE FFORMA DE FFORMA DE FORNECIMENTO/PRAZOORNECIMENTO/PRAZOORNECIMENTO/PRAZOORNECIMENTO/PRAZO    

 

O Contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, com inicio 

em ...../.../... e término em ..../..../....., 

    

CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA ----    DO PREÇODO PREÇODO PREÇODO PREÇO    

 

A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 

primeira, o correspondente ao valor total das passagens efetivamente utilizadas, 

obtido da somatória dos valores líquidos das passagens inclusive quando 

promocionais acrescidas da comissão da agência (código DU) equivalente a 10 % do 

valor da tarifa, deduzidos do...% percentual de desconto contratado e acrescido da 

taxa de embarque, até o valor máximo de R$ 29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos 

reais); 
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CLÁUSULA QUARTA CLÁUSULA QUARTA CLÁUSULA QUARTA CLÁUSULA QUARTA ----    DO RECEBIMENTODO RECEBIMENTODO RECEBIMENTODO RECEBIMENTO    

    

O recebimento    do objeto não exclui a responsabilidade civil, nem a ética profissional 

pela perfeita execução do Contrato dentro dos limites estabelecidos. 

 

CLAUSULA QUINTA CLAUSULA QUINTA CLAUSULA QUINTA CLAUSULA QUINTA ––––    DA ENTREGA DOS SERVIÇOS E DOS REQUISITOS PARA SEU DA ENTREGA DOS SERVIÇOS E DOS REQUISITOS PARA SEU DA ENTREGA DOS SERVIÇOS E DOS REQUISITOS PARA SEU DA ENTREGA DOS SERVIÇOS E DOS REQUISITOS PARA SEU 

PAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTO 

 

1 - Quando da entrega do serviço, esta deverá emitir a(s) Nota(s) Fiscal (is) em nome 

do CONTRATANTE, constantes do preâmbulo deste contrato. 

 

As faturas correspondentes às passagens aéreas deverão ser apresentadas contendo 

os seguintes dados: 

a) Identificação do bilhete (nº., companhia aérea e o trecho); 

b) Nome do Passageiro; 

c) Valor da Tarifa Cheia, promocional ou reduzida do bilhete; 

d) Valor Liquido da fatura; 

e) valor da comissão código DU; 

e) Valor correspondente à taxa de desconto; 

f) Valor da taxa de embarque; 

g) Valor final da fatura 

        

PARÁGRAFO PRIMEIRO: PARÁGRAFO PRIMEIRO: PARÁGRAFO PRIMEIRO: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O desconto incidirá sobre o valor das tarifas cobradas nos 

bilhetes de passagens aéreas adquiridas pela CONTRATANTE, exceto sobre as taxas 

de embarque, não sofrendo redução em razão da reserva/emissão dos bilhetes ser 

efetuada a preços promocionais e/ou com descontos ofertados pela Companhia 

Aérea. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: PARÁGRAFO SEGUNDO: PARÁGRAFO SEGUNDO: PARÁGRAFO SEGUNDO: Por conveniência, oportunidade e interesse público, em 

nenhuma hipótese, será reduzido o percentual de desconto oferecido pela 

CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: PARÁGRAFO TERCEIRO: PARÁGRAFO TERCEIRO: PARÁGRAFO TERCEIRO: Salvo as disposições contidas no edital de pregão 11/2019, 

não haverá reajuste ou alteração do percentual de desconto contratado. As taxas de 

embarque, quando exigidas pela respectiva Companhia Aérea, serão adicionadas ao 

preço do bilhete. 

 

CLÁUSULA SEXTACLÁUSULA SEXTACLÁUSULA SEXTACLÁUSULA SEXTA    ----    CONDIÇÕES DO PAGAMENTOCONDIÇÕES DO PAGAMENTOCONDIÇÕES DO PAGAMENTOCONDIÇÕES DO PAGAMENTO    

 

A) - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, no banco a ser indicado pela 

CONTRATADA, no prazo de dez dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. 

 

B) - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura ao CONTRATANTE até o 

quinto dia útil do mês subsequente àquele referente à prestação dos serviços. 

 

C) - O CONTRATANTE disporá do prazo de cinco dias úteis para proceder ao atesto da 

nota fiscal/fatura apresentada, contados da data da realização dos serviços. 

 

D) - No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão restituídos à 

CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo o CONTRATANTE por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

 

E) - Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, poderá ser 

concedido, a critério do CONTRATANTE, prazo de trinta dias para que regularize a sua 

situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a contratação com aplicação das 

sanções cabíveis. 

 

F) - A CONTRATADA deverá apresentar, em sua Nota Fiscal/Fatura, exclusivamente, o 

faturamento correspondente ao objeto desta licitação. Havendo erro na Nota 

Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o 

problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a 
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regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

G) - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 

SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a 

fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 

9.317, de 5 de dezembro de 1996, e Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

H) - A CONTRATADA deverá apresentar como condição para o recebimento de cada 

parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

 

H.1 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

 

H.2 - Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-Lei nº 

2.291 de 21 de novembro de 1996. 

    

I) - No caso de atraso do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATANTE, ao 

valor deverá ser acrescida a correção monetária apurada pelos índices oficiais. 

 

J)J)J)J)    ----    A CONTRATADA não terá direito subjetivo A CONTRATADA não terá direito subjetivo A CONTRATADA não terá direito subjetivo A CONTRATADA não terá direito subjetivo ao valor decorrente do valor ao valor decorrente do valor ao valor decorrente do valor ao valor decorrente do valor 

global do contrato, cabendo sua remuneração conforme as prestações global do contrato, cabendo sua remuneração conforme as prestações global do contrato, cabendo sua remuneração conforme as prestações global do contrato, cabendo sua remuneração conforme as prestações 

efetivamente realizadas.efetivamente realizadas.efetivamente realizadas.efetivamente realizadas.    

    

CLÁUSULA SÉTIMACLÁUSULA SÉTIMACLÁUSULA SÉTIMACLÁUSULA SÉTIMA    ----    DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIADA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIADA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIADA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    

      

As despesas correrão por conta da dotação orçamentária 

01.01.2.001.3.3.90.33.00.00.00.00 
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CLÁUSULACLÁUSULACLÁUSULACLÁUSULA    OITAVAOITAVAOITAVAOITAVA    ----    DAS RESPONSABILIDADES:DAS RESPONSABILIDADES:DAS RESPONSABILIDADES:DAS RESPONSABILIDADES:    

    

DA CONTRATANTEDA CONTRATANTEDA CONTRATANTEDA CONTRATANTE    

 

1-Designar e informar à contratada o nome do responsável pelo acompanhamento 

da execução do Contrato, para fins de estabelecer os contatos necessários à sua 

efetivação; 

 

2-Viabilizar os meios necessários ao cumprimento das obrigações da contratada; 

 

3-Cumprir as condições de pagamento estabelecidas neste Edital. 

    

DA CONTRATADADA CONTRATADADA CONTRATADADA CONTRATADA    

 

1- Cumprir o objeto do Contrato nos prazos e formas ajustados, inclusive solicitações; 

 

2- Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente Contrato; 

 

3-Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos 

que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 

assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais; 

 

4- Garantir a qualidade do serviço contratado; e capacitar os funcionários quando e capacitar os funcionários quando e capacitar os funcionários quando e capacitar os funcionários quando 

da substituição ou sendo constatada a necessidade.da substituição ou sendo constatada a necessidade.da substituição ou sendo constatada a necessidade.da substituição ou sendo constatada a necessidade.    

 

5- Proceder às alterações solicitadas pela CONTRATANTE, em relação a mudanças de 

horário de embarque, de datas e outras que forem solicitadas e outras que forem solicitadas e outras que forem solicitadas e outras que forem solicitadas com vistas ao com vistas ao com vistas ao com vistas ao 

melhormelhormelhormelhor funcionamentofuncionamentofuncionamentofuncionamento, encaminhando via e-mail as regras tarifárias da respectiva 

Companhia Aérea; 
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6- Transferir para a CONTRATANTE independente do desconto da CONTRATADA, 

todos os descontos promocionais, assim como cortesias diversas, que vierem a ser 

concedidas pela respectiva companhia aéreas no bilhete ou na fatura das passagens 

que melhor atendem o roteiro solicitado; 

 

7- Reemitir, quando necessário, passagens aéreas para outras cidades no Brasil, sem 

ônus para a CONTRATANTE; 

 

8- Solicitar os eventuais reembolsos de passagens emitidas e não utilizadas junto às 

companhias aéreas, nos prazos e condições por elas estabelecidas, encaminhando 

via e-mail as regra tarifárias da respectiva companhia aérea; 

 

9- Apresentar a CONTRATANTE, documento autenticado que comprove o 

pagamento de multas/taxas, por ocasião de troca ou cancelamento de passagens a 

pedido da contratada, em conformidade com as regras tarifárias da respectiva 

Companhia Aérea; 

 

10- Manter plantão para atendimento de emergência, fora do horário de expediente 

normal; 

 

11- Comunicar a CONTRATANTE, o mais breve possível, qualquer irregularidade 

ocorrida; 

 

12- Aplicar o desconto oferecido na Proposta de Preço sobre o valor das passagens 

aéreas adquiridas, exceto taxas de embarque, devendo ser levado em conta, ainda, 

os preços efetivamente praticados pela Companhia Aérea prestadora do serviço em 

questão, inclusive aqueles promocionais; 

 

13- Apresentar opções de pelo menos 03 (três) Companhias Aéreas para o vôo 

solicitado, ressalvados os itinerários em que haja um número menor de empresas 

operando, situação em que será apresentada a quantidade máxima de opções 

existentes; 
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14- Vender passagens aéreas com menores preços, prevalecendo, sempre que 

possível, a tarifa promocional, de acordo com o estabelecido no Edital do pregão 

eletrônico nº.11/2019. 

 

15- Quando houver tarifa promocional em determinada rota contratada, a 

CONTRATADA obriga-se a fornecê-la, em detrimento da tarifa cheia ofertada (sobre a 

qual incidiu o desconto), desde que esta tarifa promocional seja inferior ou 

proporcional a tarifa na qual inclui o desconto; 

 

16- Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a Terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços; 

 

17- Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 

 

18- Manter pessoal qualificado de sobreaviso para sanar qualquer problema na 

prestação do serviço pela CONTRATANTE; 

 

19- Iniciar a prestação efetiva do serviço (perfeito funcionamento do serviço), 

imediatamente, a contar da data de publicação da homologação no Diário Oficial; 

 

20- Elaborar registros mensais, que possibilitem o controle das requisições recebidas 

e passagens emitidas e entregues a CONTRATANTE, bem como das passagens e/ou 

trechos não utilizados no período, apresentando relatório mensal que permita a 

CONTRATANTE, acompanhar o andamento das aquisições, reembolso de passagens, 

frequências de vôos, etc.; 

 

21- Requerer a exclusão da CONTRATANTE de qualquer demanda judicial ou 

extrajudicial decorrente do objeto do presente contrato, quer seja no âmbito civil, 

trabalhista, penal, administrativo ou previdenciário; 
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22- Ressarcir todos eventuais prejuízos que a CONTRATANTE tenha que arcar 

decorrentes de condenações judiciais (cíveis, penais, trabalhistas, tributárias ou 

previdenciárias) ou autuações administrativas que tenham por fundamento a 

prestação de serviços objeto deste contrato. 

    

23- Encaminhar juntamente com as faturas cópia dos bilhetes de embarque, com o 

número do localizador e o valor correspondente. 

 

24- Fornecer o bilhete de passagem somente com autorização da CONTRATANTE, 

através do servidor previamente credenciado. 

 

25- Reembolsar pontualmente as companhias pelo valor dos bilhetes de passagens 

utilizados, ficando estabelecido que o CONTRATANTE não responderá solidária ou 

subsidiariamente por esse reembolso, que é exclusiva e total responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

26-Reembolsar ao CONTRATANTE pelo preço equivalente ao valor impresso do 

bilhete de passagem fornecido, porém não utilizado, e devolvido à CONTRATADA, 

podendo o ressarcimento ocorrer através de crédito nas faturas subseqüentes; 

 

27- Disponibilizar sistema eletrônico on line com no mínimo os seguintes itens a 

serem informados na reposta ao serviço de reserva de passagem: nome do 

passageiro, itinerário com escalas ; e conexões, dia e hora da partida e número do 

pedido, da poltrona e do código de reserva. 

 

A) - O sistema deve disponibilizar informações, por período e por centro de custo, 

informando para cada operação o valor, usuário solicitante, usuário autorizador, 

operador responsável e o total das despesas. 

 

B) - O sistema precisa manter em banco de dados as informações dos passageiros 

para que estas não necessitem ser informadas a cada novo acesso. 
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C) - O sistema deve dispor de mecanismos de segurança que permitam garantir a 

autenticidade, inviolabilidade e integridade das informações, mantendo sigilo 

absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos serviços a serem 

prestados a CONTRATANTE. 

 

D) - O sistema deverá funcionar em ambiente computacional disponível 24 horas x 7 

dias por semana. 

 

E) - Em caso de indisponibilidade temporária do sistema, as reservas poderão ser por 

telefone, fax ou qualquer outro meio de comunicação, desde que previamente 

autorizado pelo funcionário credenciado da contratante. 

 

28 - Os bilhetes emitidos e não utilizados pelos órgãos/entidades poderão ser 

cancelados pela agência contratada, desde que solicitados em tempo hábil, de 

acordo com normas específicas da ANAC e das empresas de viagem. 

 

29 - A aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões de 

fornecimento que se fizerem necessárias, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) 

do Contrato. 

 

30 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

CLÁUSULA NONA CLÁUSULA NONA CLÁUSULA NONA CLÁUSULA NONA ----    DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVASDAS SANÇÕES ADMINISTRATIVASDAS SANÇÕES ADMINISTRATIVASDAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    

 

a) Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos 

artigos 77 e 78, da Lei nº 8.666/93 c/c os artigos 128 e 129, da Lei Estadual nº 

15.608/07. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa. 

 

b) A inadimplência total ou parcial do contrato, além da aplicação das multas 
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previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das penalidades 

previstas no art. 86 e 87 da Lei 8666/93 e nos artigos 147 e seguintes, da Lei Estadual 

15.608/07. 

 

c) O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, pela 

CONTRATANTE, das sanções previstas nos incisos I, II e III abaixo, oportunizando-se 

nestas hipóteses o contraditório e ampla de defesa. 

 

I - advertência;  

II – multa moratória, compensatória e cláusula penal;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso 

III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 e do inciso III, do art. 150, da Lei Estadual nº 

15.608/2007, nos casos previstos no art. 154, da Lei nº 15.608/2007. 

  

d) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADACONTRATADACONTRATADACONTRATADA, sem 

prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, à 

multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

sobre o valor total da parcela inadimplida. 

 

e) Pela inexecução total ou parcial do contrato, será aplicada multa compensatória 

correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor global deste contrato, fixada, a 

critério do CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE, em função da gravidade apurada.  

 

f) Pela rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADACONTRATADACONTRATADACONTRATADA, sem justa causa, será 

aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

 

g) - O valor das multas previstas nos itens D)D)D)D) a F)F)F)F) poderá ser descontado do valor das 

faturas vincendas. 

 

h) - As multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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i) - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à 

conta do CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE. 

 

j) - A CONTRATADACONTRATADACONTRATADACONTRATADA se obriga, com fulcro no art. 416, parágrafo único, do Código 

Civil, a indenizar integralmente o CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE, caso a multa compensatória e a 

cláusula penal previstas nos itens precedentes (itens EEEE e FFFF retro) sejam insuficientes à 

recomposição integral do prejuízo. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA ----    ALTERAÇÃOALTERAÇÃOALTERAÇÃOALTERAÇÃO    

 

O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por 

acordo entre as partes nas hipóteses contempladas do artigo 112 da Lei nº 15.608/07 

e Lei 8666/93. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ----    RESCISÃORESCISÃORESCISÃORESCISÃO    

 

Por estrita conveniência o presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer 

tempo por iniciativa da CONTRATANTE, independentemente de interpelação 

Judicial, e conforme os Artigos 128, 129 e 130 da Lei de nº 15.608/07, reconhecendo 

a CONTRATADA neste ato, os direitos da Administração, conforme Artigo 99, X 

combinado com o Artigo 112 da Lei nº 15.608/07 e Lei 8666/93. 

 

CLÁUCLÁUCLÁUCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA SULA DÉCIMA SEGUNDA SULA DÉCIMA SEGUNDA SULA DÉCIMA SEGUNDA ----    NORMAS E DOCUMENTOS QUENORMAS E DOCUMENTOS QUENORMAS E DOCUMENTOS QUENORMAS E DOCUMENTOS QUE    

INTEGRAM O CONTRATOINTEGRAM O CONTRATOINTEGRAM O CONTRATOINTEGRAM O CONTRATO    

 

Fazem parte deste instrumento o Edital do pregão eletrônico 11/2019, a Proposta, as 

especificações e os elementos que as acompanham, cuja as disposições devem ser 

integralmente cumpridas, mesmo que aqui não tenham sido reproduzidas ou 

contempladas. 

    

    



 

41 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ––––    DA GERÊNCIA DO CONTRATODA GERÊNCIA DO CONTRATODA GERÊNCIA DO CONTRATODA GERÊNCIA DO CONTRATO    

 

A Contratante indica como fiscal do Contrato o empregado...................... RG.......... que 

será o interlocutor de todos os contratos com a Contratada, bem como o agente 

fiscalizador deste contrato. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ----    DO FORODO FORODO FORODO FORO    

 

O foro do presente CONTRATO para qualquer procedimento Judicial é a Comarca de 

Curitiba - PR. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 

2(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) 

testemunhas. 

        

                           

Curitiba, ............ de .......... de 2019. 

                                    

CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE                                        CONTRATADACONTRATADACONTRATADACONTRATADA    

    

TESTEMUNHAS:TESTEMUNHAS:TESTEMUNHAS:TESTEMUNHAS:    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Nome:         

CPF nº 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Nome: 

CPF nº            

    
 


