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EDITAL RETIFICADO DO PREGÃO PRESENCIAL CRA-BA Nº 01/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

 
Processo Pregão CRA-BA nº 01/2013 
Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Abertura da sessão pública do Pregão: 
Data: 02 de abril de 2013 
Horário de credenciamento: 09h00 as 09:30 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 
Local: Av. Tancredo Neves, 999, Edf. Metropolitano Alfa, sala 402, Caminho das 
Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador-Bahia 

 
O Conselho Regional de Administração da Bahia/CRA-BA, através de seu 

Pregoeiro, instituído pela Portaria CRA-BA n° 50, de 27 de dezembro 2012, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Presencial nº 
01/2013, para efetuar REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública será realizada em 
02/04/2013, às 09h00 (horário de Brasília), no Conselho Regional de Administração 
da Bahia/ CRA/BA – Av. Tancredo Neves, 999, Edf. Metropolitano Alfa, sala 402, 
Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador-Bahia, em conformidade com o 
que determina a Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelos 
Decretos nºs. 3931/2001, 5450/2005 e 6.204/2007, pelas condições neste Edital e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993. 
 

SEÇÃO I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de  empresa  para  
prestação  de  serviços de cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação de 
bilhetes de passagens terrestres e aéreas, nacionais e  internacionais,  bem  como  
reservas  em  hotéis  localizados  em  território  nacional  e  internacional,  incluída  a  
prestação  de  informações  sobre  rede  hoteleira  nacional  e  internacional,  
conforme  as  especificações deste Termo de Referência no Anexos I do Edital. 
 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. A sessão deste pregão será pública e realizada em conformidade com este 
Edital na data, no horário e no endereço estabelecido acima. 
2.2. Poderão participar deste pregão as empresas que: 
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a) atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação. 
2.2.1. Para microempresas ou empresas de pequeno porte, aplicam-se a Lei 
Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 6.204/2007, sendo necessária a posterior 
regularização fiscal, nas condições estabelecidas no subitem 10.4, caso venha a 
formular lance vencedor. 
2.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte que desejarem fazer jus aos 
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar no 
credenciamento documentação legal de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte; 
2.4. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a 
licitante às sanções previstas na legislação. 
2.5. Não poderão participar desta licitação: 
a) pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação; 
b) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
d) empresas inadimplentes com obrigações assumidas perante o Conselho Regional 
de Administração da Bahia ou punidas com suspensão temporária para licitar ou 
contratar com este CRA-BA. 
2.6. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 
a) estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ; 
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 
c) ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia 
autenticada por cartório, por pregoeiro ou por servidor da CPL do CRA. 
2.9. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, 
serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias 
que antecederem à data da sessão deste certame. 
 

SEÇÃO III – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 No dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, os interessados deverão se 

apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, 
ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente. 
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3.2 O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes 
neste Pregão (artigo 11, inciso IV, do Decreto nº 3.555, de 8/8/2000). 

3.3 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de 
procuração, neste caso com firma reconhecida, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do licitante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.4 Apresentação da documentação exigida nos item 2.3 e 2.4. 
3.5 Juntamente ao credenciamento deverá ser apresentado declaração dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. ( art. 4º 
inc. VII da Lei 10.520/02) 

3.6 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por 
servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, poderá 
ser apresentado original para confronto no ato da licitação. 

 
SEÇÃO IV – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 
4.1 Até o dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá 
apresentar à Comissão de Licitação, simultaneamente, sua Documentação e 
Proposta de Preço, em envelopes separados, fechados e opacos, contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social da 
licitante, os seguintes dizeres: 
 

Envelope Nº 1 – Proposta de Preços 
CRA/BA – Conselho Regional de Administração da Bahia 
Pregão Presencial Nº: 01/2013 
Razão Social da empresa licitante: 

 
Envelope Nº 2 – Documentos de Habilitação 
CRA/BA – Conselho Regional de Administração da Bahia 
Pregão Presencial Nº: 01/2013 
Razão Social da empresa licitante: 

 
SEÇÃO V – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS 

PROPOSTAS 
 

5.1. A proposta de preços deverá ser formulada de acordo com o Anexo III do Edital, 
e as especificações detalhadas do objeto, até a data e hora marcadas para a 
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abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 
5.2. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas 
nos anexos deste Edital. 
5.3. Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais. 
5.4. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
5.5. Após a abertura da sessão, o pregoeiro efetuará e abertura do envelope nº 1 – 
Proposta de Preços e verificará as propostas apresentadas, e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, registrando no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 
5.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de 
lances. 
 

SEÇÃO VI – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
6.1. Para classificação das propostas será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL 
– ANEXO III  atendidas as condições estabelecidas neste edital; 

6.2 Analisadas as propostas o Pregoeiro classificará aquelas que apresentarem o 
MENOR PREÇO GLOBAL , bem como aquelas que tenham apresentado propostas 
superiores em até 10% (dez por cento) relativamente àqueles preços; 
6.3 Se não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições 
estabelecidas no subitem 10.2 supra, ou seja, superiores em até 10% (dez por 
cento) relativamente aos menores preços, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os menores 
preços oferecidos nas propostas escritas; 
6.4. Será desclassificada a proposta de preço que: 
a) apresentar preço incompatível com os preços correntes no mercado; 
b) não for assinada na última folha pelo representante legal da proponente; 
c) contiver emendas, borrões ou rasuras que comprometam sua apresentação e 
compreensão.  
d) descumprir em partes ou integralmente o estabelecido no anexo I. 
6.5. As licitantes classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de menor preço; 
6.6. O Pregoeiro poderá relevar erros materiais evidentes, desde que não 
comprometam a compreensão e a lisura das propostas. 
6.7. Desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de 
participar da fase de lances verbais.  
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6.8. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, 
escoimadas das causas de desclassificação. 
6.9. Os preços ofertados devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 
6.10. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de menor preço. 
6.11. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido sua última oferta apresentada 
para efeito de ordenação das propostas. 
6.12. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e ao valor, das 
primeiras classificadas, decidindo motivadamente a respeito, sendo analisadas todas 
as exigências estabelecidas nas seção VII. 
6.13. Sendo aceitáveis as ofertas, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias pelas licitantes que as tiverem formulado.  
6.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as 
ocorrências relevantes que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de 
apoio e pelas licitantes presentes. 
6.15 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 
6.16. Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da 
síntese das razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) 
dias úteis. A apresentação de contra-razões dos demais licitantes ocorrerá no prazo 
de até 03 (três) dias úteis após o prazo do recorrente. 
6.17. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, 
no momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse 
direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora. 
6.18. Caberá o Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra 
suas decisões e ao Presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia a 
decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro. 
6.19. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia 
poderá homologar este Pregão e determinar a contratação com a licitante 
vencedora. 
6.20. Caso não seja possível a identificação da proposta pelo Pregoeiro, ela será 
desclassificada. 
6.21. Será declarada vencedora a proponente que apresentar o menor preço após a 
fase de lances. 
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SEÇÃO VII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
7.1. Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou empresas 
de pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta dessas empresas for 
igual ou até 5% superior à proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e 
desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro  procederá da seguinte 
forma: 
a) classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se enquadrem na situação prevista neste subitem 7.1; 
b) convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a 
menor proposta dentre as classificadas na forma deste subitem, para que, no prazo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 
apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o 
desempate, situação em que será classificada em primeiro lugar; 
c) não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na situação do subitem 7.1, “b”, ou não ocorrendo a regularização fiscal na 
situação dos subitens 9.7 e 9.7.2, ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão 
convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as propostas remanescentes, 
classificadas na forma deste subitem 7.1, “a”, para o exercício do mesmo direito. 
7.2. Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista no subitem 8.1 e suas 
alíneas, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em 
primeiro lugar. 
 

SEÇÃO VIII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 

8.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, será 
efetuada a abertura do envelope nº 2 – Documento de Habilitação da licitante que 
ofertar o menor preço global e será efetuada a conferencia de seu invólucro 
conforme estabelecido na seção IX. Encerrada a conferencia da documentação e a 
licitante sendo declarada habilitada, a mesma terá o prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado a partir da assinatura da respectiva ata, para apresentar 
a proposta adequada o valor do lance ofertado, prazo este que poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério do pregoeiro. 
8.2. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem 
alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, formulada 
em conformidade com o modelo constante do Anexo III do Edital,  e dela deverão 
constar: 
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a) identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da 
proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados 
bancários, número de fax e indicação de endereço eletrônico (e-mail); 
b) descrição clara do objeto cotado, de acordo com as especificações do Anexo I do 
Edital – Termo de Referência; 
c) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
8.3. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, sem 
prejuízo da eventual possibilidade de prorrogação do prazo de validade. 
8.4. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou 
logomarca da licitante. 
8.5. O preço proposto no lance final será fixo e irreajustável e nele deverão estar 
incluídos os tributos, tarifas, fretes e demais encargos necessários à execução do 
contrato. 
8.6. O pregoeiro examinará a proposta ajustada ao menor lance quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. 
8.7. Finda a disputa, a aceitação será para a totalidade do grupo, não sendo 
possível aceitar parte do grupo, o mesmo ocorrendo nas demais fases de 
habilitação, adjudicação e homologação.  
8.8. Será recusada a proposta de preço que apresentar valor unitário para o item 
superior ao estabelecido no Anexo I do Edital – Termo de Referência. 
8.9. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta licitação, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
8.10. Será rejeitada a proposta que apresentar valores considerados inexeqüíveis, 
tanto em no total da proposta quanto no valor unitário por item. 
8.10.1 – Caso a proposta contenha valores inexeqüíveis a mesma será 
desclassificada. 
8.11. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviá-la, ou ainda, 
não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a subseqüente e, 
assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração daquela que 
atenda aos requisitos deste Edital. 
8.12. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade de preço, o pregoeiro irá avaliar as condições de habilitação da 
licitante. 

 
SEÇÃO IX – DA HABILITAÇÃO 

 
9.1 Da Habilitação Jurídica 
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a)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, no caso de sociedades comerciais e registro comercial, no caso 
de empresa individual; 

b)  Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 

c)  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. 

9.2 Da Regularidade Fiscal; 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante; 
c) Certidão Negativa de Débito com o FGTS; 
d)  Certidão Negativa de Débito com o INSS; 
e)  Certidão Negativa de Debito Trabalhistas. 

9.2.1 A documentação acima deverá estar devidamente autenticada ou, na 
impossibilidade de se autenticar, deverá o licitante apresentar os originais para 
confronto, e ser entregue em envelope lacrado e em separado da proposta de 
preços.  
9.2.2 O Licitante fica dispensado de apresentar a documentação de que tratam as 
letras "a" e "b" do nº 9.1, letras “a” e “b” do nº 9.2 e letras “a” e “b” do nº 9.3 (se 
conter o exigido na letra “b”), desde que comprovem a sua regularidade no Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF. O CRA/BA não garante a consulta on-line do 
SICAF.  
9.3 Da Qualificação Econômico-Financeira 
a) Apresentar o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 
b) A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente(LC), 
maiores que um (1), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG=                     AtivoTotal                            .      
        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
LC=   Ativo Circulante . 
        Passivo Circulante  

c) Será dispensado da exigência do estabelecido no item 9.3 “b” se comprovarem o  
Patrimônio Líquido mínimo de R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos 
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reais). 
9.4 – Da Qualificação Técnica 
9.4.1 Atestado de Capacidade Técnica emitidos por órgão público ou privado, em 
papel timbrado, que comprovem a aptidão  para desempenho ao objeto deste Edital. 
9.4.1.2 – Os atestados deverão ser registrados no Conselho Regional de 
Administração. 
9.4.2  Declaração formal de que possui instalações, aparelhamento e pessoal 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. 
9.5 Devem ser inclusas no envelope de Documentação, a seguinte documentação: 
9.5.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, nos 
termos do § 2.º, do art. 32, da Lei 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis; 
9.5.2 Declaração, na forma do art. 27, inciso V, da Lei nº. 8.666/93, com a redação 
dada pela Lei n° 9.854/99, de que não possui em seu quadro de pessoal 
profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (anexo IV); 
9.5.3 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. 
9.5.4 Comprovante de Registro ou Inscrição na Empresa Brasileira de Turismo – 
EMBRATUR,.na forma do art. 3º da Lei nº 7262/84. 
9.5.5 Declarações expedidas pelas companhias  aéreas TAM, GOL, VARIG,  
OCEANAIR,  WEBJET  e  AZUL,  que  operam  trechos aéreos regulares  no  
território  nacional, comprovando  que  a licitante é  possuidora de  crédito direto  e 
está  autorizada a  emitir passagens aéreas durante a vigência do contrato. 
9.5.6 Apresentar declaração de que no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da 
data da assinatura do contrato, o licitante disporá, em Salvador-Ba, de estrutura 
compatível com o volume e as características dos serviços a serem prestados ao 
CRA/BA, com autonomia decisória, administrativa e financeira, no caso de filial 
9.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 
9.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a contar do momento em que se declarar o 
vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 
9.7.1. A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.7 será sempre concedida pela 
Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado. 
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9.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.7, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
em lei. 
9.8. A licitante que apresentar documentação em desacordo com este Edital será 
inabilitada. 
9.9. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO 
GLOBAL e atender às exigências fixadas neste Edital. 

 
SEÇÃO X – DOS RECURSOS 

 
10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo próprio 
no sistema eletrônico.  
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante implicará decadência 
do direito de recurso. 
10.3. A recorrente deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em 
igual prazo, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 
SEÇÃO XI – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 A adjudicação do objeto feita à licitante cujos preços estejam aptos a serem 
registrados ficará sujeita à homologação do Presidente do Conselho Regional de 
Administração da Bahia, depois de decididos os recursos. 
. 

SEÇÃO XII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
12.1 A vigência do contrato se dará da data da sua assinatura até 31 de dezembro 
de 2013, podendo ser prorrogado no total de até 60 (sessenta) meses conforme 
previsto em lei. 

SEÇÃO XIII – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
 

13.1 A empresa fica obrigada a: 
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a) assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação; 
b) executar os serviços adjudicados, observadas as condições estipuladas neste 
Edital, no Termo de Referência, na proposta.  
 

SEÇÃO XIV – DAS SANÇÕES 
 
14.1.  Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a adjudicatária 
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 
execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de: 
b.1) 15% sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso 
injustificado na execução do objeto ou inexecução parcial da obrigação assumida; 
b.2) 0,01% ao dia sobre o valor total estimado da Ata de Registro de Preços, no caso 
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela 
Administração para apresentação de documentos, limitada a incidência a 5 (cinco) 
dias; 
b.3) 0,1% sobre o valor total estimado para a Ata de Registro de Preços, no caso de 
atraso injustificado por período superior ao previsto na alínea “b.2”; 
b.4) 30% sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não aceitar 
manter o compromisso assumido quanto aos preços registrados, ou de inexecução 
total da obrigação assumida; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com o Conselho Regional de Administração da Bahia, pelo prazo de até 2 
(dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
14.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo CRA/BA à adjudicatária ou 
cobrado judicialmente.  
14.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 16.2 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
14.5. As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 18.2 também 
poderão ser aplicadas à adjudicatária ou à licitante, conforme o caso, que tenha 
sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito 
visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração. 
 

SEÇÃO XV – DO RECEBIMENTO 
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15.1. O objeto desta licitação será recebido por servidor designado pelo CRA/BA, 
que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações 
constantes do Edital, da Proposta e do contrato. Caso não haja qualquer 
impropriedade explícita, será atestado o serviço. 
15.2. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na execução do 
objeto, a adjudicatária fica obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus 
para o CRA/BA. 
15.3. O recebimento não exclui as responsabilidades civil e penal da adjudicatária. 
 

SEÇÃO XVI – DO PAGAMENTO 
 
16.1 O pagamento ocorrerá após a prestação dos serviços do objeto deste certame, 
após o atesto da Coordenação de Administração e Finanças - CAF na Nota Fiscal. 
16.2 Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA 
deverá fazer constar da fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra legível, 
o número de sua conta bancária, o nome do banco e a respectiva agência. 
16.3 O pagamento será efetuado até o 5º(quinto) dia útil após a apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, devendo apresentar ainda: 

a)  Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; 
b)  Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade 

com o FGTS; 
c)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante.  
16.4. O pagamento somente será realizado após o recebimento definitivo do objeto, 
desde que não se verifique falhas ou imperfeições. 
16.5. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do 
qualificado no preâmbulo da Ata de Registro de Preços. 
16.4. A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido neste 
Edital, no contrato  ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento 
será devolvida à adjudicatária e nesse caso o prazo previsto no subitem 16.3 será 
interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da 
respectiva regularização. 
16.5. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou à atualização monetária. 
 

SEÇÃO XVIII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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18.1 A despesa decorrente desta licitação correrá à conta de recursos consignados 
no Orçamento do Conselho Regional de Administração da Bahia – Elementos de 
Despesas nºs: 3.1.33.01. 
 

SEÇÃO XIX – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
19.1. Depois de homologado o resultado deste Edital, o CRA/BA convocará a 
licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do contrato, 
que se dará em até 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 
19.2. A assinatura do contrato ata está condicionada à verificação da regularidade 
fiscal da licitante vencedora. 
19.3. É facultado à Administração, quando a adjudicatária não assinar o contrato, no 
prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de 
classificação, para assiná-la, após comprovados os requisitos de habilitação, feita a 
negociação e aceita a proposta. 
 

SEÇÃO XX – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
20.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão deste 
pregão, qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório, mediante petição a 
ser protocolada na sede do Conselho Regional de Administração da Bahia sito a Av. 
Tancredo Neves, 999, Edf. Metropolitano Alfa, salas 402/601/602, Caminho das 
Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador-Bahia, ou encaminhado ao email cra-ba@cra-
ba.org.br. 
20.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
20.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
20.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até 2 (dois) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura. 
 
  

SEÇÃO XXI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1. O Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação, localizada no Conselho Regional de Administração da Bahia – Av. 
Tancredo Neves, 999, Edf. Metropolitano Alfa, salas 402/601/602, Caminho das 
Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador-Bahia, nos dias úteis, das 9h às 12h, e das 14h 
às 17h, na internet para download, no endereço eletrônico: www.cra-ba.org.br. 
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21.2. 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.  
21.3. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de 
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação. 
21.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 
demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada 
no sistema eletrônico. 
21.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/1993, o 
presente Edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes do contrato. 
21.6. O contrato poderá ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 
8.666/1993, desde que haja interesse da Administração. 
21.7. O pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a 
elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, 
fixando prazos para atendimento. 
21.8. O pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres emitidos 
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 
21.9. Toda comunicação oficial ocorrerá por fax, por e-mail, ou por publicação, nos 
termos da legislação. 
 

Salvador, 19 de março de 2013 
 

Adm. Mario Augusto Behrens Freire 
CRA/BA nº 3.243 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 

 
1. DO ORGÃO INTERESSADO E DA LOCALIZAÇÃO 

 
1.1. Órgão Interessado: Conselho Regional de Administração da Bahia – CRA/BA 
  
1.2. Localização: Av. Tancredo Neves, 999, Edf. Metropolitano Alfa, salas 
402/601/602, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador-Bahia Fones: (71) 
3311-2583.  Fax: (71) 3311-2573.   
E-mail: cra-ba@cra-ba.org.br Site: www.cra-ba.org.br   
  
  
2. DOS RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
2.1. Adm. Mario Augusto Behrens Freire – Pregoeiro 
 
3.  DO OBJETO 
  
3.1-  Constitui objeto da presente licitação a  contratação  de  empresa  para  
prestação  de  serviços de cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação de 
bilhetes de passagens terrestres e aéreas, nacionais e  internacionais,  bem  como  
reservas  em  hotéis  localizados  em  território  nacional  e  internacional,  incluída  a  
prestação  de  informações  sobre  rede  hoteleira  nacional  e  internacional,  
conforme  as  especificações deste Termo de Referência.  
 
4.  DA JUSTIFICATIVA 
  
4.1. Em decorrência do iminente término do contrato, em vigor até o dia 2 de janeiro 
de 2013, há a necessidade de proceder à realização de nova licitação para a 
contratação dos serviços de emissão de passagens aéreas, e, ainda, a recente 
modificação das regras na contratação de passagens aéreas pelo setor público, 
introduzida pela IN nº 07/2012-SLTI; 
  
4.2. A necessidade de os  membros  do  CRA/BA,  oriundos  de  localidades  
diversas  da  sede  do  Conselho Regional de Administração da Bahia, estarem 
reunidos em Salvador/BA;  
  
4.3. A realização de eventos, cursos ou encontros, em que há a participação de 
Conselheiros Federais, Regionais, colaboradores e outros convidados, além de 
empregados do CRA/BA; 
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4.4. A realização periódica de reuniões itinerantes, em que há necessidade  de 
deslocamento e, por conseguinte, de aquisição das passagens, reservas e todos os 
serviços conexos, objeto deste termo de referência.  
 
 5.  ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
  
O serviço objeto desta licitação consiste em: 
  
5.1. Fornecimento  de  passagens  terrestres  e  aéreas  nacionais  e  internacionais, 
para  quaisquer destinos servidos por linhas regulares de transportes terrestres e 
aéreos;  
  
5.1.1. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se 
os casos em que o CRA/BA autorizar emissão por outra tarifa com a devida 
justificativa; 
 
5.2. Informar ao CRA/BA as regras tarifárias vigentes nas empresas terrestres e 
aéreas que operam viagens regulares no território nacional, bem como suas 
alterações; 
 
5.3. Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais e 
internacionais, periodicidade de vôos e de viagens e de variação de tarifas, inclusive 
promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e informando sobre 
eventuais vantagens que o CRA/BA possa obter, sem que  isso implique acréscimo 
nos preços contratados;  
  
5.4. Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento 
estiverem sendo praticadas pelas empresas aéreas, devendo sempre que possível 
optar pela de menor valor; 
 
5.5. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias  aéreas, a reserva  
do  vôo, imediatamente após o recebimento da requisição em nome do beneficiário 
indicado na solicitação,  bem como proceder à emissão do respectivo bilhete de 
passagem logo após o recebimento da  referida requisição; 
  
5.6. Reservar, emitir, marcar, remarcar, desdobrar, confirmar e reconfirmar as 
passagens terrestres e aéreas para rotas nacionais e internacionais, inclusive o 
retorno, indo imediatamente ao aeroporto ou rodoviário quando o sistema da 
empresa de transporte estiver fora do ar e o prazo para a entrega do bilhete for 
exíguo; 
  
5.7. Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas 
nas datas e horários requisitados, bem como adotar outras medidas necessárias à 
confirmação das reservas solicitadas;  
 
5.8. Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas 
regulares de transporte aéreo, informando ao CRA/BA, o número do bilhete, código 
de transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e taxas de embarque; 
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5.9. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando 
solicitado pelo CRA/BA, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive 
sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete estar à disposição do CRA/BA em 
tempo hábil para o embarque do passageiro; 
5.10. Apresentar ao CRA/BA relatório informatizado com os preços praticados pelas 
companhias aéreas pesquisadas, logo depois de efetuada a reserva e emitido o 
bilhete; 
 
5.11. Entregar os bilhetes de passagens aéreas diretamente ao servidor responsável 
pelo serviço no âmbito do CRA/BA ou a outro designado; 
 
5.12. Fornecer passagens aos interessados, por meio de bilhetes eletrônicos ou de 
PTA (s), quando fora do CRA/BA, no Brasil ou no exterior; 
 
5.13. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens 
e/ou trechos não-utilizados, independentemente de justificativa por parte do 
CRA/BA; 
 
5.14. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de 
itinerário de viagem ou de desdobramento de percurso, mediante documento oficial 
apresentado pelo CRA/BA, sendo que, nos casos em que houver aumento de  custo,  
com  requisição  de  valor  complementar  e,  se houver diminuição  de  custo,  com  
emissão  de  ordem  de  crédito  a  favor  do  CRA/BA,  a  ser  utilizado  como  
abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do  recebimento do ofício;  
  
5.15. Promover reembolso de passagens não-utilizadas pelo CRA/BA, mediante 
solicitação feita por meio de documento oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar do recebimento do referido documento, com emissão de ordem de crédito a 
favor do CRA/BA, a ser utilizado como abatimento no valor de fatura posterior; 
  
5.16. Providenciar reservas periódicas em hotéis localizados em território nacional e 
internacional, sempre que solicitado pelo CRA/BA, sem que isso implique acréscimo 
nos preços contratados; 
 
5.17. Encaminhar para a aprovação do CRA/BA o plano de hospedagem e de 
passagens aéreas após conclusão pela contratada; 
 
5.18.  Repassar ao CRA/BA os descontos promocionais concedidos pelas 
companhias terrestres ou aéreas, cobrando o efetivo valor de mercado das 
passagens; 
 5.19.  Subsidiar a resolução de problemas que venham ocorrer com passageiros ou 
passagens, quando do embarque ou desembarque, no Brasil ou no Exterior; 
  
5.20. Fornecer e manter atualizada a relação das empresas aéreas filiadas ao 
sistema de venda de passagens com as quais mantenha convênio,  informando  ao  
CRA/BA  as  inclusões  e/ou  exclusões sempre que ocorrerem; 
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5.21. Obter vistos consulares, orientar e acompanhar os usuários que necessitarem 
de passaportes; 
  
5.22. Providenciar a realização de check-in quando solicitado pelo CRA/BA; 
  
5.23. Manter um promotor de vendas à disposição do CRA/BA, munido de sistema 
de comunicação que permita sua localização imediata (telefone celular) para 
atendimento fora do horário estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, durante vinte e quatro horas ininterruptas; 
 
5.24. Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o 
regulamento das companhias aéreas; 
  
5.25.  Para todos os  serviços  a  serem  prestados  pela  CONTRATADA  é 
imprescindível  a economicidade e a qualidade, de acordo com os critérios 
estipulados no edital de licitação. 
 
5.26. Não será admitida a subcontratação sob qualquer pretexto ou alegação. 
  
6.  DAS OBRIGAÇÕES 
  
6.1.  DO CONTRATANTE: 
  
I - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e seus Anexos; 
 
II - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido em 
Contrato; 
  
III - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 
  
IV - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos 
serviços; 
  
V - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA; 
  
VI - Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na prestação dos serviços; 
 
VII - Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 
CONTRATADA;  
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VIII - Receber os serviços sempre que atenderem aos requisitos do Contrato, do 
Termo de Referência e do Edital, ou indicar as razões da recusa.  
  
6.2.  DA CONTRATADA: 
  
6.2.1. A CONTRATADA, além do objeto deste Contrato, para a perfeita execução, 
obriga-se a: 
  
I - responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
  
II - indicar representante para relacionar-se com o CRA/BA como responsável pela 
execução do objeto; 
  
III - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  
  
IV - Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do 
CRA/BA.  
  
6.2.2. Fornecer passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais, para 
quaisquer destinos servidos por linhas regulares de transportes; 
  
6.2.3. Informar ao CRA/BA as regras tarifárias vigentes nas companhias aéreas que 
operam viagens regulares no território nacional, bem como suas alterações; 
  
6.2.4. Prestar  informações  atualizadas  de  itinerários,  horários,  tarifas  nacionais  
e  internacionais, periodicidade de vôos e de variação de tarifas, inclusive  
Promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro, horário  e freqüência  de  
vôos (partida/chegada), melhores conexões e  das tarifas promocionais. 
 
6.2.5. Pesquisar tarifas, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento 
estiverem sendo praticadas pelas companhias aéreas, devendo sempre que possível 
optar pela de menor valor; 
  
6.2.6. Providenciar, por  meio  de  terminal  interligado  às  companhias  aéreas,  a  
reserva  do  vôo, imediatamente após o recebimento da requisição em nome do 
beneficiário indicado na solicitação, bem como proceder à emissão do respectivo 
bilhete de passagem logo após o recebimento da referida requisição;  
  
6.2.7. Reservar, emitir, marcar, remarcar, desdobrar, confirmar e reconfirmar as 
passagens aéreas para rotas nacionais e internacionais, inclusive o retorno, indo 
imediatamente ao aeroporto quando o sistema da companhia aérea estiver fora do 
ar e o prazo para a entrega do bilhete for exíguo; 
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6.2.8. Em caso de remarcação de bilhetes, o fato deve ser comunicado ao CRA/BA, 
para orientações quanto ao procedimento correto a ser adotado; 
  
6.2.9. Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas 
nas datas e horários requisitados, bem como adotar outras medidas necessárias à 
confirmação das reservas solicitadas; 
  
6.2.10. Elaborar plano de viagem para passagens internacionais, com as diferentes 
alternativas para o usuário, definindo o melhor roteiro, horário, freqüência de partidas 
e chegadas de aeronaves, assim como a disponibilidade de tarifas promocionais à 
época da retirada do bilhete; 
 
6.2.11.  Emitir ordens de  passagens  para  todas  as  cidades  atendidas  por  linhas  
regulares  de transporte aéreo, informando ao CRA/BA, o número do bilhete, código 
de transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e taxas de embarque; pelo 
CRA/BA, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, 
domingos e feriados, devendo o bilhete estar à disposição do Contratante em tempo 
hábil para o embarque do passageiro;  
  
6.2.12.  Apresentar ao CRA/BA  relatório  informatizado  com  os  preços  praticados  
pelas  companhias aéreas pesquisadas, logo depois de efetuada a reserva e emitido 
o bilhete;  
  
6.2.13. Entregar os bilhetes de passagens aéreas diretamente ao responsável pelo 
serviço no âmbito do CRA/BA ou a outro designado, em tempo hábil (até 2 horas 
após o pedido), mesmo fora do horário de expediente, em local indicado ou colocá-
los à disposição do passageiro, nos aeroportos, na agência de turismo ou nas lojas 
das companhias aéreas mais próximas do usuário, em qualquer lugar do território 
nacional ou no exterior; 
 6.2.14. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de 
passagens e/ou trechos não-utilizados, independentemente de justificativa por parte 
do CRA/BA; 
  
6.2.15. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de 
itinerário de viagem ou de desdobramento de percurso, mediante documento oficial 
apresentado pelo CRA/BA, sendo que, nos casos em que houver aumento de custo, 
com requisição de valor complementar e, se houver diminuição de  custo,  com  
emissão  de  ordem  de  crédito  a  favor  do  CRA/BA,  a  ser  utilizado  como 
abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento do ofício; 
  
6.2.16. Promover reembolso de passagens não-utilizadas pelo Contratante, 
mediante solicitação feita por meio de documento oficial, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar do recebimento do referido documento, com emissão de ordem 
de crédito a favor do Contratante, a ser utilizado como abatimento no valor de fatura 
posterior; 
 6.2.17.  Reembolsar, pontualmente, as companhias  aéreas  independentemente  
da  vigência  do contrato, ficando claro que o CRA/BA não responderá solidária ou 



 21 

subsidiariamente por esse reembolso, que é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA;  
  
6.2.18. Fornecer, juntamente com as faturas, a relação dos créditos decorrentes de 
passagem e/ou trechos não utilizados no período que permita ao CRA/BA, por 
intermédio de seus gestores, acompanhar o andamento das aquisições, reembolsos 
e freqüências de vôos; 
  
6.2.19. Repassar ao CRA/BA descontos e tarifas promocionais para os serviços 
prestados, sempre que praticados pelas companhias aéreas, bem como as 
vantagens e/ou bonificações concedidas em decorrência da emissão de 
determinado número de bilhetes de passagens, as quais serão utilizadas a serviço 
do CRA/BA; 
  
6.2.20. Adotar todos os demais procedimentos necessários à boa execução do 
contrato. 
 
6.2.21. Fornecer comprovação da utilização das passagens aéreas ou declaração de 
vôo.  
  
6.2.22. Disponibilizar dois acessos  ao sistema  GDS  interligado às companhias 
aéreas, podendo ser  AMADEUS,  SABRE  ou  GALILEO, para realização de 
consultas referentes aos vôos nacionais e internacionais e seus respectivos horários, 
trechos, tarifas, assentos, equipamentos e todas as demais informações disponíveis 
no Sistema, sem ônus adicional ao Contratante. 
 
6.2.23. Treinar, no mínimo, dois servidores da  Unidade Administrativa Responsável 
pela fiscalização do contrato, objetivando torná-los aptos a operar o sistema a que 
se refere o item anterior.  
 
6.2.24. Disponibilizar, sem ônus adicional, sistema eletrônico unificado via WEB, 
com perfil corporativo, permitindo acesso às informações das principais  companhias 
aéreas (AZUL, GOL,  OCEANAIR,  TAM,  VARIG,  WEBJET  etc.)  interligado ao 
sistema  GDS  da Agência Contratada, a exemplo do Sistema RESERVE ou outro 
similar com, no mínimo, as mesmas funcionalidades descritas a seguir:  
 

6.2.24.1. Acesso direto, por meio de senhas individuais, permitindo a 
gestão e acompanhamento de todas as viagens programadas, com fluxo on-line 
de aprovação e relatórios gerenciais das atividades; 
6.2.24.2. Tela de consulta simultânea com as principais companhias aéreas 
nacionais, constando trechos, vôos, horários, aeronaves e classes de bilhete e 
preço; 
6.2.24.3. Disponibilizar atendimento e suporte, tipo help desk, objetivando a 
resolução dos eventuais problemas apresentados no sistema, bem como 
orientações aos operadores designados pela Fiscalização; 
6.2.24.4. Efetuar reservas aéreas on-line, com acesso ao mapa de 
assentos nos vôos, permitindo emissões por meio do self booking; 
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6.2.24.5. Efetuar reservas em hotéis e locadoras de veículos, assim como 
disponibilizar cotação para aquisição de seguro saúde, fornecendo os respectivos 
preços e demais condições para a efetivação dos serviços por meio do self 
booking; 
6.2.24.6. Elaborar relatórios a serem encaminhados em meio eletrônico ou 
impresso; 
6.2.24.7. Enviar arquivo eletrônico do espelho da fatura separado por 
serviço e decêndio e no formato csv. 
6.2.24.8. Emitir relatórios quinzenais, mensais e anuais por Centro de Custo 
e Projeto; 
6.2.24.9. Emitir relatórios por Cia. Aérea, categoria de vôos, quantidade e 
valores dos bilhetes emitidos, por localidade, Centro de Custo ou Projeto; 
6.2.24.10. Emitir relatório de custo médio dos bilhetes emitidos; 
6.2.24.11. Emitir relatório de trechos voados; 
6.2.24.12. Emitir relatório com horário de embarque e desembarque dos 
passageiros; 
6.2.24.13. Emitir relatório de reembolsos disponíveis ao CRA/BA; 
6.2.24.14. Emitir relatório de bilhetes utilizados contendo: Data da emissão, 
Nº do bilhete, Cia. aérea, Trecho, Tarifa plena, Tarifa aplicada, Percentual de 
economia, Centro de custo e Desconto aplicado. 
6.2.24.15. Emitir relatório de bilhetes não utilizados contendo: Nº do bilhete, 
Cia. aérea, Tarifa aplicada, Multa pela não utilização e Centro de custo; 
6.2.24.16. Emitir relatórios mensais e anuais com as informações solicitadas 
acima consolidadas. 
6.2.24.17. Capacitar os funcionários lotados na Unidade Administrativa 
responsável pela fiscalização do contrato, tornando-os aptos a operacionalizar o 
sistema corporativo disponibilizado. 

 
6.2.25. Fornecer, sempre que solicitado pelo CRA/BA, a comprovação dos valores 
vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, mediante informação 
expedida pelas companhias aéreas em papel timbrado, confirmando que esses 
valores, inclusive os promocionais, são os devidamente registrados na Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC. 
 
7.  DAS PROPOSTAS 
  

7.1 – A Proposta de Preço deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devidamente assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, devendo 
dela constar: 

7.1.1 - razão social da proponente, endereço, número do CNPJ e da Inscrição 
Estadual ou do Distrito federal, agência bancária e conta corrente; 

7.1.2 - dados do representante da empresa que irá assinar o contrato (nome 
completo, número da carteira de identidade, CPF, estado civil, nacionalidade, 
naturalidade, cargo que ocupa na empresa e se assinará por procuração ou contrato 
social); 
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7.1.3 - A proposta de preços deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo I  
7.2 Declaração de que os preços cotados incluem os impostos, taxas, seguros e 
quaisquer outros encargos que incidem ou venham a incidir sobre as respectivas 
tarifas. 
7.3 A ausência de indicação de parcelas referentes aos impostos, taxas, seguros e 
outros encargos, pressupõe que os preços cotados já os incluem. 
7.4 O preço proposto deverá computar todas as despesas e custos relacionados 
com o serviço a ser efetuado, quer os de materiais, quer os de mão-de-obra, 
transporte e seguro, especialmente os de natureza tributária, trabalhista e 
previdenciária, ficando esclarecido que o CRA/BA não admitirá qualquer alegação 
posterior que vise ao ressarcimento dos custos não considerados nos preços 
cotados, ressalvadas as hipótese de criação ou majoração dos encargos fiscais.  
7.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura deste certame. 
7.6 É vedada a especificação de preço de serviço baseado em percentuais sobre 
honorários ou sobre serviços extras, admitida, quando houver interesse da 
Administração, expressamente declarada ou acordada no contrato e registrado por 
simples apostila, os acréscimos previstos no  § 1º do Art. 65, da Lei nº 8666/93; 

7.7 Não será considerada a proposta que contiver qualquer vantagem não prevista 
neste edital, caracterizada por preço ou vantagem baseada em ofertas dos demais 
licitantes, preços simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero. 

7.8 Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos pedidos de retificação de 
preços ou sobre quaisquer outras condições oferecidas. 

7.9 O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela Contratada, deverá estar de 
acordo com as tabelas praticadas pelas companhia aéreas, inclusive em casos de 
tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pelos órgãos governamentais 
reguladores. 
  
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
  
Será considerada vencedora a proposta que ofertar a menor taxa de agenciamento 
unitário, pela venda de bilhetes de passagens aéreas e terrestres nacionais e 
serviços correlata, observada a classificação final  após  os  lances,  e  cuja  
proponente  atenda  às  condições  de  habilitação,  na  forma  das  normas 
reguladoras das licitações na modalidade pregão presencial.  
 
9. DA PAGAMENTO 
  
9.1- A remuneração total a ser paga à agência de viagens será apurada a partir da 
soma do valor ofertado pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens 
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento abrangidos 
por passagem aérea nacional e internacional, multiplicado pela quantidade de 
passagens aéreas emitidas no período faturado. 
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9.2. O Conselho Regional de Administração da Bahia pagará, ainda, à contratada o 
valor da passagem aérea acrescido da taxa de embarque emitidas no período 
faturado. 
 
9.3. A contratada deverá emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o 
valor do Serviço de Agenciamento de Viagens e outra com o valor das passagens 
aéreas acrescido da taxa de embarque.  
  
10. DOS CUSTOS ESTIMADOS 
  
10.1. Para apurar as necessidades de contratação, foi efetuado levantamento das 
necessidades dos serviços executados no exercício de 2011/2012.  
 
10.2. Estima-se inicialmente a importância anual de R$ 39.185,30 (trinta e nove mil 
cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos) anual, que será pago de acordo 
com o fornecimento de cada bilhete/passagem Nacional /Internacional, conforme 
planilha de preços, cujo valor baseou-se no valor da taxa de prestação de serviços 
de Agenciamento de Viagens. Assim, o valor estimado já está incluído o valor 
ofertado para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, a tarifa 
efetivamente praticada, inclusive a promocional, pela Concessionária aérea, 
acrescido dos valores referentes à Taxa de Embarque, conforme abaixo: 
 

Especificação 

Quantidade 
Anual 

Estimada 
de Bilhetes 

Valor 
Médio 

do 
Bilhete 

Valor 
Estimado da 

Taxa de 
Agenciamento 

Valor 
Estimado 
da Taxas 

Valor 
Estimado 

Anual 
R$ 

Prestação de 
serviços de 
emissão, 
remarcação e 
cancelamento de 
passagens aéreas 
nacionais e 
internacionais 

70 499,44 
 

34,03 
 

26,32 39.185,30 

 
10.2.1. Os valores informados no demonstrativo acima são estimativos, servirão tão 
somente como subsídio às licitantes para formulação das propostas, não 
constituindo qualquer compromisso futuro, pois o fornecimento das passagens será 
mediante requisição e de acordo com as necessidades do CRA-BA. 
 
10.2.2. Na estimativa do valor contratual para o exercício de 2013, também foi 
considerado o aumento dos custos para contratação dos serviços, decorrentes do 
aumento dos preços de mercado e do novo sistema de contratação determinado 
pela Instrução Normativa nº 07 de 24 de agosto de 2012 – MPOG. 
 
10.2.3. Os valores estimados das passagens aéreas nacionais e internacionais e 
das taxas de embarque/serviço nacionais e internacionais não serão motivo de 
disputa, servirão somente como base para o fechamento anual, portanto fazem parte 
da disputa de preços, mas não serão alterados pelo vencedor; somente sofrerão 
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alterações os valores referentes à taxa de serviço de agenciamento e o Valor 
Estimado Anual. 
 
10.3. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da prestação de serviços do 
objeto desta licitação correrão à conta do Orçamento Geral da União nos seguintes 
Planos Internos:.  
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
11.1. As despesas decorrentes do contrato, para o exercício de 2013, correrão à 
conta de orçamento específico da CONTRATANTE: 
 
11.2. Nos exercícios seguintes, caso haja renovação  do  contrato,  na  forma  das  
previsões orçamentárias respectivas. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
12.1 Não serão admitidos consórcios de pessoas jurídicas, devendo o objeto ser 
executado por uma única pessoa jurídica.  
   
 
Salvador,19 de março de 2013.  
 
 

Adm. Mario Augusto Behrens Freire 
CRA/BA nº3.243 

Pregoeiro 
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ANEXO II 
 
  

DECLARAÇÃO 
 
 
 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas  da  lei,  que  atende  plenamente  todos  os  requisitos  de  habilitação  
exigidos  para participar  do  Pregão  Presencial,  bem  como  a  licitante  possui  
suporte  administrativo, aparelhamento  e  condições  adequadas,  bem  como  
pessoal  qualificado  e  treinado, disponíveis para a execução do objeto desta 
licitação.  
Data e local  
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO III 
 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
AO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA- CRA/BA  
 
Referência: Pregão Presencial 01/2013 
 
A Empresa ___________, inscrita no CNPJ (CGC)/MF sob nº _______instalada na (endereço 
completo), telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, apresenta 
proposta para : 

Especificação 

Quantidade 
Anual Estimada 

de Bilhetes 
(A) 

Valor 
Médio do 
Bilhete 

(B) 

Valor Estimado da 
Taxa de 

Agenciamento 
(C) 

Valor 
Estimado da 

Taxas 
 

(D) 

Valor Estimado 
Anual  

R$ 
(E) 

Prestação de serviços de 
emissão, remarcação e 
cancelamento de passagens 
aéreas nacionais e 
internacionais 

70 499,44  26,32  

OBS. 1: Os valores estimados das passagens aéreas nacionais e internacionais e das taxas de 
embarque/serviço nacionais e internacionais não serão motivo de disputa, servirão somente 
como base para o fechamento anual, portanto fazem parte da disputa de preços, mas não serão 
alterados pelo vencedor; somente sofrerão alterações os valores referentes à taxa de 
serviço de agenciamento e o Valor Estimado Anual. 
 
OBS. 2: Para apuração do valor estimado anual será utilizado a seguinte fórmula: 
 
Valor Estimado Anual (E) = (A) x {(B) + (C) + (D)} 
 
a) Validade da Proposta:______________ dias (não inferior a 60 dias).  
 
b) Os Pagamentos deverão ser efetuados no Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº 
_________.  
 
c) Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas 
com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com 
serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que 
venham a onerar o objeto desta licitação.  
 
 

Data da Proposta 
Nome, RG/CPF e assinatura do representante da empresa 
(Deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO IV 
 

 DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 
 

Pregão Presencial CRA/BA nº 01/2013 
 
 
 
 

A Empresa......................................, CNPJ......................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a)..............................., RG................ e CPF 
........................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
 
 
 

............................................ 
(data) 
............................................................ 
Assinatura do representante legal 
Dados do representante  
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ANEXO V 
 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

Pregão Presencial CRA/BA nº 01/2013 
 

 
 
 
A empresa...................................., CNPJ......................., sediada 

em................................................., declara, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 
8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
............................................ 
(data) 
............................................................................................... 
Assinatura do representante da empresa 
Dados do representante legal 
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ANEXO VI 
 

CONTRATO CRA/BA Nº ____/2013 

PROCESSO CRA/BA Nº ____/2013 

 

 CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL 
DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA E A 
EMPRESA  

            

              Pelo presente instrumento, o CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA, Autarquia Federal, criada pela Lei nº 4.769, de 
09/09/65, com sede no Av. Tancredo Neves, 999, Edf. Metropolitano Alfa, salas 
402/601/602, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia, e inscrito no CNPJ sob nº 
14.998.009/0001-48, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo seu Presidente, Adm. Roberto Ibrahim Uehbe, brasileiro, 
divorciado, CPF nº 001.088.635-49, e a Empresa ___________________, inscrita no 
CNPJ sob nº _________ e no Estado/Distrito Federal sob nº _________, 
estabelecida no ____________, representada neste ato pelo seu ____(cargo)_____ 
Sr. ___________, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº ________ e 
Identidade ________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam 
o presente contrato de prestação de serviços, cujo regime é o de empreitada por 
preço global, vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial CRA/BA nº 
01/2013, que se regerá pelas disposições legais insculpidas na Lei nº 8.666/93, e 
respectivas alterações e regulamentações posteriores, e as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Este contrato tem por objeto a Constitui objeto da presente licitação a  

contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços de cotação, reserva, 
emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens terrestres e aéreas, 
nacionais e  internacionais,  bem  como  reservas  em  hotéis  localizados  em  
território  nacional  e  internacional,  incluída  a  prestação  de  informações  
sobre  rede  hoteleira  nacional  e  internacional, no exercício de 2013, para 
Conselheiros, Empregados e Colaboradores do Conselho Regional de 
Administração da Bahia, conforme descrito no anexo I do Pregão 01/2013.  

1.2 Fornecimento  de  passagens  terrestres  e  aéreas  nacionais  e  internacionais, 
para  quaisquer destinos servidos por linhas regulares de transportes terrestres 
e aéreos;  

1.2.1 Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se 
os casos em que o CRA/BA autorizar emissão por outra tarifa com a devida 
justificativa; 
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1.3 Informar ao CRA/BA as regras tarifárias vigentes nas empresas terrestres e 
aéreas que operam viagens regulares no território nacional, bem como suas 
alterações; 

1.4  Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais e 
internacionais, periodicidade de vôos e de viagens e de variação de tarifas, 
inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e 
informando sobre eventuais vantagens que o CRA/BA possa obter, sem que  
isso implique acréscimo nos preços contratados;  

1.5 Efetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento 
estiverem sendo praticadas pelas empresas aéreas, devendo sempre que 
possível optar pela de menor  valor; 

1.6 Providenciar, por  meio  de  terminal  interligado  às  companhias  aéreas, a 
reserva  do  vôo, imediatamente após o recebimento da requisição em nome do 
beneficiário indicado na solicitação,  bem como proceder à emissão do 
respectivo bilhete de passagem logo após o recebimento da  referida 
requisição; 

1.7 Reservar, emitir, marcar, remarcar, desdobrar, confirmar e reconfirmar as 
passagens terrestres e aéreas para rotas nacionais e internacionais, inclusive o 
retorno, indo imediatamente ao aeroporto ou rodoviário quando o sistema da 
empresa de transporte estiver fora do ar e o prazo para a entrega do bilhete for 
exíguo; 

1.8 Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas 
nas datas e horários requisitados, bem como adotar outras medidas 
necessárias à confirmação das reservas  solicitadas;  

1.9 Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas 
regulares de transporte aéreo, informando ao CRA/BA, o número do bilhete, 
código de transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e taxas de 
embarque; 

1.10 Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando 
solicitado pelo CRA/BA, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, 
inclusive sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete estar à disposição do 
CRA/BA em tempo hábil para o embarque do passageiro; 

1.11 Apresentar ao CRA/BA relatório informatizado com os preços praticados pelas 
companhias aéreas pesquisadas, logo depois de efetuada a reserva e emitido o 
bilhete; 

1.12  Entregar os bilhetes de passagens aéreas diretamente ao servidor responsável 
pelo serviço no âmbito do CRA/BA ou a outro designado; 

1.13 Fornecer passagens aos interessados, por meio de bilhetes eletrônicos ou de 
PTA (s), quando fora do CRA/BA, no Brasil ou no exterior; 

1.14 Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens 
e/ou trechos não-utilizados, independentemente de justificativa por parte do 
CRA/BA; 

1.15 Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de 
itinerário de viagem ou de desdobramento de percurso, mediante documento 
oficial apresentado pelo CRA/BA, sendo que, nos casos em  que  houver  
aumento  de  custo,  com  requisição  de  valor  complementar  e,  se houver 
diminuição  de  custo,  com  emissão  de  ordem  de  crédito  a  favor  do  
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CRA/BA,  a  ser  utilizado  como  abatimento no valor da fatura posterior, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do  recebimento do ofício;  

1.16 . Promover reembolso de passagens não-utilizadas pelo CRA/BA, mediante 
solicitação feita por meio de documento oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar do recebimento do referido documento, com emissão de ordem 
de crédito a favor do CRA/BA, a ser utilizado como abatimento no valor de 
fatura posterior; 

1.17 . Providenciar reservas periódicas em hotéis localizados em território nacional e 
internacional, sempre que solicitado pelo CRA/BA, sem que isso implique 
acréscimo nos preços contratados; 

1.18 . Encaminhar para a aprovação do CRA/BA o plano de hospedagem e de 
passagens aéreas após conclusão pela contratada; 

1.19 . Repassar ao CRA/BA os descontos promocionais concedidos pelas 
companhias terrestres ou aéreas, cobrando o efetivo valor de mercado das 
passagens; 

1.20 . Subsidiar a resolução de problemas que venham ocorrer com passageiros ou 
passagens, quando do embarque ou desembarque, no Brasil ou no Exterior; 

1.21 . Fornecer e manter atualizada a relação das empresas aéreas filiadas ao 
sistema de venda de passagens com as quais mantenha  convênio,  informando  
ao  CRA/BA  as  inclusões  e/ou  exclusões sempre que ocorrerem; 

1.22 . Obter vistos consulares, orientar e acompanhar os usuários que necessitarem 
de passaportes; 

1.23 . Providenciar a realização de check-in quando solicitado pelo CRA/BA; 
1.24 . Manter um promotor de vendas à disposição do CRA/BA, munido de sistema 

de comunicação que permita sua localização imediata (telefone celular) para 
atendimento fora do horário estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, durante vinte e quatro horas ininterruptas; 

1.25 . Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o 
regulamento das companhias aéreas; 

1.26 .  Para todos os  serviços  a  serem  prestados  pela  CONTRATADA  é 
imprescindível  a economicidade e a qualidade, de acordo com os critérios 
estipulados no edital de licitação. 

 
1.27  Não será admitida a subcontratação sob qualquer pretexto ou alegação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES 

2.1 Da Contratante 

 
2.1.1 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 

CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e seus Anexos; 
2.1.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido 

em Contrato; 
2.1.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias; 
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2.1.4 - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos 
serviços; 

2.1.5 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos empregados da CONTRATADA; 

2.1.6 - Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na prestação dos serviços; 

2.1.7 - Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

2.1.8 - Receber os serviços sempre que atenderem aos requisitos do Contrato, do 
Termo de Referência e do Edital, ou indicar as razões da recusa. 

2.2  Da Contratada 

2.2.1 A CONTRATADA prestará os serviços ao CONTRATANTE, na qualidade de 
autônoma, não tendo seus empregados colocados para a execução dos serviços, 
nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, cabendo exclusivamente 
à CONTRATADA todos os ônus decorrente da execução dos serviços, 
compreendendo: salários, remunerações, encargos previdenciários, acidentários 
e trabalhistas em vigor, tickets alimentação que forem exigidos em convenção, 
transportes, assistência médico/odontológica, administração e demais custos que 
porventura venham a seguir. 

2.2.2 A CONTRATADA é a única responsável pelos atos praticados por seus 
empregados, responsabilizando-se por danos causados pelos mesmos ao 
patrimônio do CONTRATANTE, mediante comprovação, arcando também com 
os ônus decorrentes de qualquer ação trabalhista ou judicial movida até mesmo 
contra o CONTRATANTE, ficando este, livre de quaisquer ônus oriundos de 
qualquer ação movida por empregados da CONTRATADA. 

2.2.3  A CONTRATADA, além do objeto deste Contrato, para a perfeita execução, 
obriga-se a: 
2.2.3.1 - responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente; 
2.2.3.2 - indicar representante para relacionar-se com o CRA/BA como 
responsável pela execução do objeto; 
2.2.3.3 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
2.2.3.4 - Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações do CRA/BA.  

2.2.4 Fornecer passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais, para 
quaisquer destinos servidos por linhas regulares de transportes; 

2.2.5 Informar ao CRA/BA as regras tarifárias vigentes nas companhias aéreas que 
operam viagens regulares no território nacional, bem como suas alterações; 

2.2.6 Prestar  informações  atualizadas  de  itinerários,  horários,  tarifas  nacionais  
e  internacionais, periodicidade de vôos e de variação de tarifas, inclusive  
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Promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro, horário  e 
freqüência  de  vôos (partida/chegada), melhores conexões e  das tarifas 
promocionais. 

2.2.7 Pesquisar tarifas, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento 
estiverem sendo praticadas pelas companhias aéreas, devendo sempre que 
possível optar pela de menor valor; 

2.2.8 Providenciar, por  meio  de  terminal  interligado  às  companhias  aéreas,  a  
reserva  do  vôo, imediatamente após o recebimento da requisição em nome 
do beneficiário indicado na solicitação, bem como proceder à emissão do 
respectivo bilhete de passagem logo após o recebimento da referida 
requisição; 

2.2.9 Reservar, emitir, marcar, remarcar, desdobrar, confirmar e reconfirmar as 
passagens aéreas para rotas nacionais e internacionais, inclusive o retorno, 
indo imediatamente ao aeroporto quando o sistema da companhia aérea 
estiver fora do ar e o prazo para a entrega do bilhete for exíguo; 

2.2.10 Em caso de remarcação de bilhetes, o fato deve ser comunicado ao CRA/BA, 
para orientações quanto ao procedimento correto a ser adotado; 

2.2.11 Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas 
nas datas e horários requisitados, bem como adotar outras medidas 
necessárias à confirmação das reservas solicitadas; 

2.2.12 Elaborar plano de viagem para passagens internacionais, com as diferentes 
alternativas para o usuário, definindo o melhor roteiro, horário, freqüência de 
partidas e chegadas de aeronaves, assim como a disponibilidade de tarifas 
promocionais à época da retirada do bilhete; 

2.2.13 Emitir ordens de  passagens  para  todas  as  cidades  atendidas  por  linhas  
regulares  de transporte aéreo, informando ao CRA/BA, o número do bilhete, 
código de transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e taxas de 
embarque; pelo CRA/BA, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, 
inclusive sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete estar à disposição 
do Contratante em tempo hábil para o embarque do passageiro; 

2.2.14 Apresentar ao CRA/BA  relatório  informatizado  com  os  preços  praticados  
pelas  companhias aéreas pesquisadas, logo depois de efetuada a reserva e 
emitido o bilhete; 

2.2.15 Entregar os bilhetes de passagens aéreas diretamente ao responsável pelo 
serviço no âmbito do CRA/BA ou a outro designado, em tempo hábil (até 2 
horas após o pedido), mesmo fora do horário de expediente, em local 
indicado ou colocá-los à disposição do passageiro, nos aeroportos, na 
agência de turismo ou nas lojas das companhias aéreas mais próximas do 
usuário, em qualquer lugar do território nacional ou no exterior; 

2.2.16 Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens 
e/ou trechos não-utilizados, independentemente de justificativa por parte do 
CRA/BA; 

2.2.17 Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de 
itinerário de viagem ou de desdobramento de percurso, mediante documento 
oficial apresentado pelo CRA/BA, sendo que, nos casos em que houver 
aumento de custo, com requisição de valor complementar e, se houver 
diminuição de  custo,  com  emissão  de  ordem  de  crédito  a  favor  do  
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CRA/BA,  a  ser  utilizado  como abatimento no valor da fatura posterior, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do ofício; 

2.2.18 Promover reembolso de passagens não-utilizadas pelo Contratante, mediante 
solicitação feita por meio de documento oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar do recebimento do referido documento, com emissão de ordem 
de crédito a favor do Contratante, a ser utilizado como abatimento no valor de 
fatura posterior; 

2.2.19 Reembolsar, pontualmente,  as  companhias  aéreas  independentemente  da  
vigência  do contrato, ficando claro que o CRA/BA não responderá solidária 
ou subsidiariamente por esse reembolso, que é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA; 

2.2.20 Fornecer, juntamente com as faturas, a relação dos créditos decorrentes de 
passagem e/ou trechos não utilizados no período que permita ao CRA/BA, por 
intermédio de seus gestores, acompanhar o andamento das aquisições, 
reembolsos e freqüências de vôos; 

2.2.21 Repassar ao CRA/BA descontos e tarifas promocionais para os serviços 
prestados, sempre que praticados pelas companhias aéreas, bem como as 
vantagens e/ou bonificações concedidas em decorrência da emissão de 
determinado número de bilhetes de passagens, as quais serão utilizadas a 
serviço do CRA/BA; 

2.2.22 Adotar todos os demais procedimentos necessários à boa execução do 
contrato. 

2.2.23 Fornecer comprovação da utilização das passagens aéreas ou declaração de 
vôo.  

2.2.24 Disponibilizar dois acessos  ao sistema  GDS  interligado às companhias 
aéreas, podendo ser  AMADEUS,  SABRE  ou  GALILEO, para realização de 
consultas referentes aos vôos nacionais e internacionais e seus respectivos 
horários, trechos, tarifas, assentos, equipamentos e todas as demais 
informações disponíveis no Sistema, sem ônus adicional ao Contratante. 

2.2.25 Treinar, no mínimo, dois servidores da  Unidade Administrativa Responsável 
pela fiscalização do contrato, objetivando torná-los aptos a operar o sistema a 
que se refere o item anterior.  

2.2.26 Disponibilizar, sem ônus adicional, sistema eletrônico unificado via WEB, com 
perfil corporativo, permitindo acesso às informações das principais  
companhias aéreas (AZUL, GOL,  OCEANAIR,  TAM,  VARIG,  WEBJET  
etc.)  interligado ao sistema  GDS  da Agência Contratada, a exemplo do 
Sistema RESERVE ou outro similar com, no mínimo, as mesmas 
funcionalidades descritas a seguir:  

 
2.2.26.1 Acesso direto, por meio de senhas individuais, permitindo a gestão e 
acompanhamento de todas as viagens programadas, com fluxo on-line de 
aprovação e relatórios gerenciais das atividades; 
2.2.26.2 Tela de consulta simultânea com as principais 
companhias aéreas nacionais, constando trechos, vôos, horários, aeronaves e 
classes de bilhete e preço; 
2.2.26.3 Disponibilizar atendimento e suporte, tipo help desk, 
objetivando a resolução dos eventuais problemas apresentados no sistema, bem 
como orientações aos operadores designados pela Fiscalização; 
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2.2.26.4 Efetuar reservas aéreas on-line, com acesso ao mapa de 
assentos nos vôos, permitindo emissões por meio do self booking; 
2.2.26.5 Efetuar reservas em hotéis e locadoras de veículos, 
assim como disponibilizar cotação para aquisição de seguro saúde, fornecendo 
os respectivos preços e demais condições para a efetivação dos serviços por 
meio do self booking; 
2.2.26.6 Elaborar relatórios a serem encaminhados em meio 
eletrônico ou impresso; 
2.2.26.7 Enviar arquivo eletrônico do espelho da fatura separado 
por serviço e decêndio e no formato csv. 
2.2.26.8 Emitir relatórios quinzenais, mensais e anuais por Centro 
de Custo e Projeto; 
2.2.26.9 Emitir relatórios por Cia. Aérea, categoria de vôos, 
quantidade e valores dos bilhetes emitidos, por localidade, Centro de Custo ou 
Projeto; 
2.2.26.10 Emitir relatório de custo médio dos bilhetes emitidos; 
2.2.26.11 Emitir relatório de trechos voados; 
2.2.26.12 Emitir relatório com horário de embarque e desembarque 
dos passageiros; 
2.2.26.13 Emitir relatório de reembolsos disponíveis ao CRA/BA; 
2.2.26.14 Emitir relatório de bilhetes utilizados contendo: Data da 
emissão, Nº do bilhete, Cia. aérea, Trecho, Tarifa plena, Tarifa aplicada, 
Percentual de economia, Centro de custo e Desconto aplicado. 
2.2.26.15 Emitir relatório de bilhetes não utilizados contendo: Nº do 
bilhete, Cia. aérea, Tarifa aplicada, Multa pela não utilização e Centro de custo; 
2.2.26.16 Emitir relatórios mensais e anuais com as informações 
solicitadas acima consolidadas. 
2.2.26.17 Capacitar os funcionários lotados na Unidade 
Administrativa responsável pela fiscalização do contrato, tornando-os aptos a 
operacionalizar o sistema corporativo disponibilizado. 
 

2.2.27 Fornecer, sempre que solicitado pelo CRA/BA, a comprovação dos valores 
vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, mediante informação 
expedida pelas companhias aéreas em papel timbrado, confirmando que 
esses valores, inclusive os promocionais, são os devidamente registrados na 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do 

orçamento próprio do CRA/BA, pela verba consignada no Elemento de 
Despesa 3.1.33.01. Passagens Aéreas Marítimas e Terrestres.. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 

4.1 - Pelo fornecimento dos serviços descritos 1.1 deste Contrato, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ XXXXXX 
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(_____________) por bilhete emitido, cujo pagamento deverá ser feito após a 
apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura em conformidade com o 
subitem 4.4. 

4.2 A remuneração total a ser paga à agência de viagens será apurada a partir da 
soma do valor ofertado pela prestação de serviço de Agenciamento de 
Viagens compreendendo os serviços de emissão, remarcação e 
cancelamento abrangidos por passagem aérea nacional e internacional, 
multiplicado pela quantidade de passagens aéreas emitidas no período 
faturado. 

4.3 O Conselho Regional de Administração da Bahia pagará, ainda, à contratada 
o valor da passagem aérea acrescido da taxa de embarque emitidas no 
período faturado. 

4.4 A contratada deverá emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, a cada 10 dias,  
uma contendo o valor do Serviço de Agenciamento de Viagens e outra com o 
valor das passagens aéreas acrescido da taxa de embarque. 

4.5 O pagamento será efetuado, até o 5º (décimo) dia útil a contar da data do 
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade da 
Coordenação de Administração e Finanças do CRA/BA. O atesto só será 
efetuado após a confirmação de entrega, pela a empresa contratada, por meio 
de documento hábil fornecimento pelo sistema de entrega utilizado em todos 
os regionais constantes da lista de distribuição em anexo. A contratada 
deverá comprovar para fins de pagamento a regularidade perante a 
Seguridade social (Certidão Negativa de Débitos), o Fundo de Garantia do 
tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS 
– CRF), quanto a Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta 
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União) e quanto 
Certidão de débitos trabalhistas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do 

orçamento próprio do CRA/BA, da verba consignada nos Elementos de 
Despesas: 3.1.33.01. Passagens Aéreas Marítimas e Terrestres. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 

6.1 O objeto deste CONTRATO deverá ser fornecido conforme descrição 
constante no edital e termo de referência do edital que integra este contrato.  

 

CLÁUSULA SETIMA - PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 
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7.1 O local de entrega do material de parcela única será na Sede do Conselho 
Regional de Administração da Bahia de Administração sito a Av. Tancredo 
Neves, 999, Edf. Metropolitano Alfa, salas 402/601/602, Caminho das 
Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador-Bahia. 

7.2 Os prazos de entrega serão contados a partir da data de assinatura do 
contrato, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas até a 
entrega do material nos locais indicados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1 O prazo de execução deste contrato é da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2013, podendo ser prorrogado de acordo com o interesse das 
partes, ou ainda, em caso de superveniência de caráter técnico. 

  

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

9.1.1 advertência; 

9.1.2 multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste 
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de 
entrega do objeto; 

9.1.3 multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia 
de atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do 
material rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção 
ou reparação; e 

9.1.4 multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de 
rescisão causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA. 

9.1.5 Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em licitação, impedida de 
contratar com a União e descredenciada no SICAF, por prazo não superior a 
cinco anos. 

9.1.6 será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto 
pendurarem 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 contratado ressarcir a União pelos prejuízos 
resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

9.1.7 ensejar o retardamento da execução do objeto da CONTRATO; 

9.1.8 não mantiver a proposta; 

9.1.9 falhar ou fraudar na execução do CONTRATO; 
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9.1.10 comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.11 fizer declaração falsa; ou 

9.1.12 cometer fraude fiscal. 

9.2 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, 
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, 
contados a partir da data em que tomar ciência. 

9.3 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado 
deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.  

9.4 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a 
possibilidade da responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais 
perdas e danos causados à Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1 Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no 
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne 
duvidoso o cumprimento das obrigações assumidas. 

10.2 No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a 
garantia de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização 
a ela devidos e reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite 
dos prejuízos causados à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO 

11.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente Contato será de 
responsabilidade da Coordenação de Apoio Administrativo do 
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei nº 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO 
OBJETO 

12.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
o acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte 
e cinco por cento do seu valor inicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
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13.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no 
todo ou em parte. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro da cidade de Salvador-Ba, para dirimir dúvidas ou questões 
provenientes do presente contrato 

E por estarem justos e combinados, assinam o presente expedido em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 

Salvador-BA,   /   / 2013. 

 

CONTRATANTE: 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA 
Adm. Roberto Ibrahim Uehbe 
Presidente – CRA/BA nº 4.324  
CPF nº 001.088.635-49 

 

CONTRATADA: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 
1) ______________________________ 2)  ________________________________ 

 


