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PREÂMBULO 
ACOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DOCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DO TOCANTINS, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação em 
tela na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nos termos deste Edital e seus anexos. Este pregão 
será conduzido pelo Pregoeiro e respectiva equipe de apoio designados pela Portaria nº 006/2019 de 
28/01/2019, expedida pelo Presidente do CRA-TO, o presente edital foi submetido à análise jurídica 
do CRA-TO. 

Processo:nº003/2019 Tipo de licitação: Menor Preço 
Data da abertura: 19/06/2019 Hora da abertura: 09:00 (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA)  
Retirada do Edital (portal/SISTEMA): atendimento@crato.org.br / 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
Local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Registro de Preços:                () SIM                      ( X ) NÃO 

SETORES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO 
Diretoria Administrativo e Financeiro 

LEGISLAÇÃO APLICADA 
Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração 
Pública; 
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo 
aplicadas ainda todas as suas alterações; 
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Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 
147 de 07 de agosto de 2014; 
Lei complementar nº 147/2014: Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
para as Microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e 
obras, no âmbito da Administração Pública Federal; 
Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá 
outras providências; 
Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 
Decreto Federal nº 5.504, de 05/08/2005: Estabelece a exigência de utilização do pregão, 
preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e 
serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da 
União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos; 
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS - TO 
UASG: 926373                          Pregoeiro: Getulino Pinto da Silva  
Telefone: (063)3215-1240, e-mail: atendimento@crato.org.br 
602 Norte Av. Teotônio Segurado Cj 01 Lt 06, Palmas-TO / CEP: 77.006.700 

 
1. DOOBJETO 
 
1.1. O presente pregão tem por objeto à contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas em âmbito 
nacional, para atender as necessidades do Conselho Regional de Administração do Tocantins do 
Tocantins, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II.  
 
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste serviço descritas no Sistema 
eletrônico e as especificações constantes do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
1.3. Para fins deste Edital, (passagens aéreas), leia-se: (serviços); 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARAPARTICIPAÇÃO 
 
2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresa - ME, 
Empresa de Pequeno Porte – EPP ou ainda Microempreendedor Individual - MEI, qualificadas como 
tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.  
 
2.2. Poderão participar deste Pregão os interessados previamente credenciados no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o Sistema eletrônico provido pela 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – SLTI, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, onde para ter acesso ao 
Sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI. 
 
2.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema eletrônico ou ao CRA-TO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
 
2.3. Não poderão participar deste Pregão: 
 
2.3.1. Empresa suspensa de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta 
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e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção 
aplicada; 
 
2.3.2. Empresa impedida de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta 
e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção 
aplicada; 
 
2.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e 
Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 
 
2.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
2.3.5. Empresa que seu ato de constituição e as respectivas alterações (estatuto, contrato social ou 
outro) não incluam o objeto deste Pregão; 
 
2.3.6. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
 
2.3.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos, tecnológicos ou humanos 
em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 
 
2.3.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

2.3.9. Ainda não poderão participar deste Pregão, aqueles de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/1993, ou que seu ramo de atividade (código e descrição da atividade econômica principal e/ou 
código e descrição das atividades econômicas secundárias) não contemple o objeto deste Pregão. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO  
 
3.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início 
da sessão pública, via internet.   
 
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no portal eletrônico  
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema eletrônico e as devidas atualizações implicam 
na responsabilidade legal única e exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção 
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.  
 
3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema 
eletrônico para imediato bloqueio de acesso. 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS  
 
4.1. Da impugnação:  
 
4.1.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser 
protocolada no Protocolo Geral do Conselho Regional de Administração do Tocantins, ou  enviada para 
o e-mail:atendimento@crato.org.br, o solicitante deverá confirmar recebimento do e-mail através do 
telefone (63) 3215-1240. 
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4.1.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. Caso contrário, poderá abrir ou suspender a sessão, na forma da lei, antes 
do julgamento do mérito, se for o caso. 
 
4.1.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
4.2. Do pedido de esclarecimentos: 
 
4.2.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 
física ou jurídica, poderá pedir esclarecimento quanto ao ato convocatório deste Pregão mediante 
petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral do Conselho Regional de Administração/CRA-
TO, ou enviada para o e-mail: atendimento@crato.org.br, osolicitante deverá confirmar recebimento do 
e-mail através do telefone (63) 3215-1240. 
 
4.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no e-mail 
indicado pela Licitante, podendo ainda, ser disponibilizado no portal eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br ficando acessível a todas as demais licitantes para obtenção 
das informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 
5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS  
 
5.1. A Licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, até a 
data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á, automaticamente a 
fase de recebimento de propostas. 
 
5.2. A Licitante deverá informar, na forma expressa no Sistema eletrônico, o valor unitário para cada 
item da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto. 
 
5.3. A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante 
às sanções previstas neste Edital. 
 
5.4. As propostas ficarão disponíveis no Sistema eletrônico, entretanto, até a abertura da sessão, a 
Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 
 
5.5. A Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 
 
5.6. A Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, 
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores 
de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 
5.7. A Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 
campo próprio do Sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para 
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 
 
6. DA SESSÃO PÚBLICA  
 
6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no portal eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema eletrônico. 
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6.3. Cabe a 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 
qualquer mensagem emitida pelo Sistema eletrônico, pelo Pregoeiro ou de sua desconexão. 
 
6.4. A sessão poderá ser reagendada a critério do(a) Pregoeiro(a) sempre que se fizer necessário, 
devendo a Licitante fazer os acompanhamentos devidos. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, sendo que somente as consideradas 
classificadas participarão da fase de lances.  
 
7.2. Serão desclassificadas pelo Pregoeiro, motivadamente, as propostas: 
a) Que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 
b) Que não contenham a descrição do serviço ofertado; 
c) Que se identificar no Sistema eletrônico, sendo que somente será considerada como identificação, 
a descrição do CNPJ ou da Razão Social completa da Licitante. 
 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
8.1. Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor 
consignados no registro de cada lance. 
 
8.2. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 
Sistema eletrônico. 
 
8.3. Durante o transcurso da sessão, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 
 
8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
 
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 
e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 
 
8.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o Sistema eletrônico 
permanecer acessível as Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
8.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa as 
participantes no portal eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência 
de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 
 
8.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de 
lances, a critério do Pregoeiro, emitido pelo Sistema eletrônico às Licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema eletrônico, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
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9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 
9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo Sistema eletrônico, apresentar uma 
última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu 
favor o objeto deste Pregão; 
 
9.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, 
na forma do subitem anterior, o Sistema eletrônico, de forma automática, convocará os Licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Sistema eletrônico fará 
sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da 
oferta final do desempate. 
 
9.1.4. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados 
pelo Sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
9.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta condição, o procedimento licitatório 
prossegue com os demais licitantes. 
 
10. DA NEGOCIAÇÃO 
 
10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente a Licitante que tenha apresentado o 
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação 
constante dos autos. 
 
10.2. A negociação será realizada por meio do Sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
 
10.3. Será vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o menor preço. 

 
11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
11.1. O Pregoeiro anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 
 
11.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado constante dos autos, para 
contratação. 
 
11.3. O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, não será(ão) aceito(s), e 
portanto, não será(ão) adjudicado(s). 
 
11.4. Atendidas as exigências e as condições descritas no edital, o critério de julgamento da licitação 
deverá ser o menor preço, apurado pelo menor valor ofertado pela prestação de serviços de 
agenciamento de viagens. 
 
11.5. Os PREÇOS REFERÊNCIA serão utilizados na análise dos valores ofertados pela Licitante, para 
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fins de aceitação ou não da proposta comercial. 
 

11.6. A licitante poderá apresentar valor irrisório pela prestação de serviços de agenciamento de 
viagens, desde que comprove outra forma de remuneração e que não onere o contratante. 
 
11.7. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou globais iguais a R$ 0,00 (zero) bem 
como, não serão aceitos valores unitários ou globais inferiores a R$ 0,01 (um centavo). 
 
11.8. Se a proposta de preços não for classificada ou se a Licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 
 
11.9. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o menor 
preço apurado, o(a) Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item(ns). 
 
11.10. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, 
sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 
 
12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
12.1. A Licitante vencedora deverá adequar sua proposta de preço ao último lance, CONTENDO 
APENAS DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, conforme regras matemáticas, e conter ainda: 
 
a) As quantidades; discriminação dos serviços, valor unitário e total da proposta; 
 
b) A indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) serviços(s) proposto(s) para 
o(s) respectivo(s) item(s) que compõe(m) o objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, 
especificações e condições estipuladas neste edital, inclusive prazo de entrega, prazo de validade dos 
serviços e demais especificações que permitam aferir com precisão ao solicitado no edital; 
 
c) A razão social da proponente; endereço completo; telefone, endereço eletrônico (e-mail), 
mencionando opcionalmente o banco, número da conta corrente e da agência no qual serão 
depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame; 
 
d) Prazo de entrega e garantia dos serviços, prazo de validade da proposta, e prazo de pagamento, na 
forma descrita no edital, donde caso a proposta não conste estas informações, serão considerados os 
prazos do Edital; 
 
12.2. Quanto à elaboração da proposta de preços, deve ser observado ainda que: 
 
a) Solicitação de trocas de bilhete(s) requerido pela vencedora, somente será(ão) aceito(s) por 
motivo(s) devidamente justificado(s), mediante manifestação do CRA-TO; 
 
b) A proposta deve discriminar pormenorizadamente o serviço, com todos os elementos necessários 
para avaliação técnica dos mesmos. 
 
c) Nome da proponente, endereço, número de telefone para contato, endereço de e-mail, dados 
bancários, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 
 
d) Prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
da apresentação; 
 
e) Indicar na proposta o prazo para início dos serviços (reserva de passagem), que deverá ser de 
imediato, da seguinte forma: máximos de 12 (doze) horas para as reservas normais e de 04 (quatro) 
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horas para as reservas de urgência; 
 
f) O prazo de pagamento, que será de até 5 (cinco) dias úteis, após a emissão da Nota Fiscal, 
devidamente atestada; 
 
g) Declaração firmada pelo licitante, assumindo o compromisso de utilização de tarifas promocionais 
para a prestação dos serviços, sempre que colocada à disposição pelas companhias aéreas, bem como 
em caso de redução de preços ofertado no mercado, os mesmos benefícios deverão ser repassados 
ao CRA/TO, como forma de equilíbrio econômico financeiro do contrato; 
 
12.3. A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, o percentual que cada companhia aérea 
paga de comissão; 
 
12.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 
 
12.5. A Licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta condição 
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Lei, bem como neste Edital. 
 
12.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CRA-TO 
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão. 
 
13. DA HABILITAÇÃO 
 
13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
13.2. A habilitação parcial das Licitantes será verificada conforme os itens acima descrito e da 
documentação complementar exigida no item 13.3. 
 
13.3. As Licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências, constantes dos artigos 28 a 31 da Lei Federal 
nº 8.666/1993, no que couber. 
 
13.4. Após solicitação do Pregoeiro, a Licitante que tiver seu preço aceito deverá apresentar a 
seguinte documentação complementar: 
 
a) (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, no mínimo, pessoa jurídica de 

direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente que comprovem ter a licitante 

prestado serviços, de maneira satisfatória, compatíveis com o objeto desta licitação; 
 
b) Declaração de atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93. 

 
c) Apresentar comprovante de Inscrição/cadastro junto ao Ministério do Turismo, nos termos do art. 22 
da Lei 11.771/08. 
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d) Apresentar comprovação da boa situação financeira da Licitante, aferida com base nos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) E Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que 01 (um), 
automaticamente pelo SICAF; 
 
e) As empresas que apresentarem resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices referidos na 
alínea anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de 5% do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93. 
 
13.5 Do envio dos documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance: 
 
13.5.1. As empresas vencedoras serão convocadas para enviar a proposta atualizada com o último 
lance, no prazo de 02 (duas) horas, em arquivo único via sistema que deverá conter: razão social; 
número do CNPJ; endereço completo; telefone; e-mail; banco; agência; conta-corrente, descrição 
detalhada do serviço unidade; quantidade; valor unitário; valor total; valor global da proposta; prazo de 
garantia; prazo de entrega dos serviços; prazo de validade da proposta; prazo de pagamento, além da 
documentação constante do item13; 
 
13.5.2. Excepcionalmente, com prévia autorização do Pregoeiro, a Licitante poderá encaminhar a 
proposta e os documentos de habilitação, ambos assinados e digitalizados, para o e-mail 
atendimento@crato.org.br quando comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento 
pelo Sistema Eletrônico, sendo que neste caso em momento posterior será providenciado o uso da 
funcionalidade “Convocar Anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema eletrônico, 
e assim fique à disposição das demais Licitantes; 
 
13.5.3. Os documentos remetidos nas formas dos subitens acima descritos poderão ser solicitados em 
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro; 
 
13.5.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 
protocolo geral do Conselho Regional de Administração do Tocantins, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste Edital; 
 
13.5.5. As empresas que desejarem poderão protocolar diretamente os seus documentos de 
habilitação e proposta atualizada com o último lance, em original, no protocolo geral do CRA-TO, 
desde que sejam no prazo máximo de 02 (duas) horas, contada da notificação do Pregoeiro, ficando 
neste caso, dispensada a apresentação destes, na forma prevista no edital. 
 
13.6. Será aberto processo administrativo para os fins de aplicação de sanção a empresa que não 
enviar a documentação exigida no edital, ou que ficar inabilitada por não cumprir com os termos do 
Edital, bem como por prestar declaração falsa, já que quando do cadastramento da proposta, 
DECLARA que cumpre com os requisitos de habilitação do Edital. 
 
13.7. O Pregoeiro não se responsabilizará por documentos extraviados, nem os que chegarem fora do 
prazo estabelecido, ocasião em que a Licitante será inabilitada, sendo convocadas as Licitantes 
subsequentes em ordem de classificação, se for o caso. 
 
13.8. Para a comprovação da Regularidade de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), os 
licitantes deverão apresentar toda documentação constante do item 13.3. 
 
13.9. Para comprovação da Habilitação Jurídica MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, deverá 
apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
13.10. Disposições gerais acerca dos documentos de habilitação 
 
a) O Pregoeiro poderá consultar portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões para verificar as condições de habilitação das Licitantes. 
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b) Caso a data de validade de alguma certidão constante do SICAF esteja vencida, a Licitante deverá 
apresentar a certidão regularizada juntamente com o SICAF. 
 
c) Caso algum dos documentos de habilitação venha a perder a validade no curso da licitação, o 
Pregoeiro poderá, conforme lhe faculta o § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, efetuar consulta ao órgão 
responsável pela emissão do documento, para verificação de sua regularidade. 
 
d) Ainda que apresente o SICAF, a Licitante deverá apresentar os demais documentos relacionados 
no item 13.4. deste Edital. 
 
e) Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais eletrônicos oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, caso a Comissão de 
Licitação julgue conveniente. 
 
f) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada. 
 
g) O não atendimento a qualquer das condições previstas no item 13 e seus subitens provocará a 
inabilitação da Licitante vencedora. 
 
h) Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante, com 
indicação do número de inscrição no CNPJ. 
 
i) Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 
 
j) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 
 
k) Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Caso haja alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de 
certidão negativa;  
 
l) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro 
convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
m) A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativa de débito, ou positiva com efeito de negativa, vigentes. 
 
n) A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
o) Se a Licitante não atender as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as documentações 
subsequentes, na ordem classificatória, que atenda tais exigências. 
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p) Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, ou qualquer tipo de protocolo, exceto se o 
Edital permitir. 
 
q) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora. 
 
14. DOS RECURSOS  
 
14.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 
Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema eletrônico, manifestar 
sua intenção de recurso. 
 
14.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto a Licitante 
vencedora. 
 
14.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 
campo próprio do Sistema eletrônico. 
 
14.4. A Licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do Sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais Licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via Sistema eletrônico, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo do recorrente. 
 
14.5. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, 
a Licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 
 
14.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) serão 
apreciados pela autoridade competente. 
 
14.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
 
15.2. O objeto deste Pregão será adjudicado a Licitante vencedora. 
 
15.3. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de Administração 
Tocantins. 
 
16. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO  
 
16.1. Conforme Termo de Referência. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  
 

a) não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato; 
b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Cometer fraude fiscal; 
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g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 
18.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
18.2.1. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
 
18.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos; 
 
18.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
 
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade, 
 
18.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
18.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
19.1. Ao Presidente o CRA-TO compete anular este Pregão de ofício, por ilegalidade, ou por 
provocação de qualquer pessoa, e cancelá-lo ou revogá-lo todo ou em parte, por considerá-lo 
inoportuno, inconsistente ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 
19.2. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência de revogação ou anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito a ampla defesa e o contraditório. 
 
19.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 
habilitação. 
 
19.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de classificação e habilitação. 
 
19.5. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 
 
19.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
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19.7. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às 
últimas, exceto em caso de normas editadas pelo Governo Federal. 
 
19.8. Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, exceto se, e nos casos que o Edital 
permitir; 
 
19.9. A participação neste Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste 
Edital, seus Anexos, leis e normas aplicáveis; 
 
19.10. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 
CRA-TO, sem prejuízo do disposto no §4º do art.17 do Decreto Federal nº 5.450/2005. 
 
19.11. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início inclui-se o último. 
 
20. DO FORO 
 
20.1. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da 
comarca de Palmas - TO, com exclusão de qualquer outro. 
 
 

 
Getulino Pinto da Silva 

Pregoeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Serviços  
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01. Do critério de julgamento: 
a) Será vencedora a Licitante que atender as exigências e as condições descritas no edital, o critério 
de julgamento da licitação deverá ser o menor preço, apurado pelo menor valor ofertado pela 
prestação de serviços de agenciamento de viagens. 
 
02. Da Relação/Descrição dos serviços: 

Item Descrição Und Qtd V. Unt. V. Total 

01 

Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, 
remarcação e fornecimento de passagens aéreas em 
âmbito nacional, para atender as necessidades do 
Conselho Regional de Administração do Tocantins do 
Tocantins, de acordo com as especificações técnicas 
constantes no Termo de Referência - Anexo II.  
 

Serv. 

 
 
 

103 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 



   
  CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO  

        CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS 
Autarquia Federal criada pela Lei 4769/65 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019  

 

 
602 Norte Av. Teotônio Segurado Cj 01 Lt 06, Palmas-TO / CEP: 77.006.700 

Telefax: (63) 3215-1240 /  www.crato.org.br /  atendimento@crato.org.br 

 15 

 
01. DO OBJETO  
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas em âmbito 
nacional, para atender as necessidades do Conselho Regional de Administração do Tocantins do 
Tocantins, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II.  
 
02. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O Conselho Regional de Administração do Tocantins, responsável por toda a estrutura operacional, 
compete a responsabilidade de manter os serviços específicos, que vem de encontro a necessidade 
de contratação para aquisição de passagens aéreas faz necessária uma vez que este Conselho 
Regional necessita se deslocar a serviço do CRA-TO, que são extremamente importantes ao 
andamento dos serviços,  
 
03. METODOLOGIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Os serviços deverão ser prestados no município de Palmas -TO, caso a contratada tenha sede 
em outro município deverá disponibilizar meios para realizar os serviços contratado, e dirimir dúvidas, 
quanto aos procedimentos de emissão de passagens aéreas, podendo ser através de instrumentos 
de comunicação à distância, utilizando-se da rede mundial de computadores (internet), telefone, etc. 
para acompanhamento e realização dos serviços contratados. 
 
04. DAS DESÇRÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
 

Item Qtd. Und. Critério Descrição 
 
 

01 

 
 

103 

 
 
Serv. 

 
Participação  
EXCLUSIVA 
ME/EP, MEI 
 

Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, 
remarcação e fornecimento de passagens aéreas em âmbito 
nacional, para atender as necessidades do Conselho 
Regional de Administração do Tocantins, de acordo com as 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência 
- Anexo II.  
 

 
05. DO CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO 
 
5.1. Para fins de referência estimam-se os gastos com fornecimento de passagens Aéreas para o 
exercício financeiro de 2019 o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 

 
5.2. O valor estimado servirá apenas como subsídio aos licitantes para formulação das propostas e na 
indicação dos lances, não constituindo qualquer compromisso futuro, pois o fornecimento das 
passagens aéreas ocorrerá mediante requisição e de acordo com as necessidades do CRA-TO. 
 
06. DA  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. Desdobramento, cancelamento e substituição de bilhetes de passagens aéreas emitidos; 
 
6.2. Entrega de bilhetes de passagens aéreas ao interessado, ou no local a ser indicado, quando fora 
do expediente ou finais de semanas e feriados, devendo se necessário, ser disponibilizado nas lojas 
das companhias aéreas ou agências de viagens mais próximas do usuário; 
 
6.3. Disposição de atendimento nos horários comerciais e de plantões após as 18 horas de segunda a 
sexta-feira e 24 horas nos finais de semana eferiados. 
 
6.4. Prestação de informações sobre a rede hoteleira nacional, quando solicitado; 
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6.5. Reservas e fornecimento de passagens aéreas, solicitados pelo servidor do Conselho Regional de 
Administração Tocantins. 
 
07. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1. Tendo em vista a natureza contínua dos serviços a serem prestados, a licitante deverá, 
preferencialmente, estar sediado na cidade de Palmas-TO, em outro município, deverá disponibilizar 
meios para realizar os serviços contratados, de forma satisfatória e em tempo hábil, orientar e dirimir 
dúvidas, quanto aos procedimentos de emissão de passagens aéreas, podendo ser através de 
instrumentos de comunicação à distância, utilizando-se da rede mundial de computadores (internet), 
telefone, etc.  
 
08. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
8.1. O Pregoeiro anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 
 
8.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado constante dos autos,para contratação. 
 
8.3. O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, não será(ão) aceito(s), e 
portanto, não será(ão) adjudicado(s). 
 
8.4. Atendidas as exigências e as condições descritas no edital, o critério de julgamento da licitação 
deverá ser O MENOR PREÇO, apurado pelo menor valor ofertado pela prestação de serviços de 
agenciamento de viagens. 
 
8.5. Os PREÇOS REFERÊNCIA serão utilizados na análise dos valores ofertados pela Licitante, para 
fins de aceitação ou não da proposta comercial. 
 
8.6. A licitante poderá apresentar valor irrisório pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
desde que comprove outra forma de remuneração e que não onere o contratante. 
 
8.7. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou globais iguais a R$ 0,00 (zero) bem 
como, não serão aceitos valores unitários ou globais inferiores a R$ 0,01 (um centavo). 
 
09. DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
9.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, deverá ser lavrado, com a fornecedora 
adjudicatária, contrato consoante Lei Federal nº 8.666/93.   
 
9.2. A adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da convocação.  
 
9.3. Na hipótese de a licitante adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o 
Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme 
preceitua os arts. 27 e 28, do Decreto 5.450/2005 e o órgão requisitante convocará outra Licitante 
classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis observados o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.  
 
9.4. Como condição para celebração do Contrato a adjudicatária deverá manter as mesmas condições 
de habilitação exigidas na licitação.  
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9.8. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do órgão requisitante, 
designado como Representante que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados e atestará as notas fiscais, para fins de pagamento.   
 
9.9. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão 
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.  
 
9.10. O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, iniciando-se na data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por iguais e sucessivos períodos, até o limite 
previsto no inciso II, do art. 57 da Lei 8666/93 e suas alterações. 
 
9.11. Quando da assinatura do contrato apresenta declaração da licitante atestando que dispõe de 
habilidades técnicas e conhecimentos suficientes para desempenhar na íntegra as exigências deste 
Termo de Referência bem como possuir recursos digitais que permitam a comunicação direta com os 
terminais das companhias aéreas nacionais e internacionais ou seus representantes. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1. O fiscal do contrato será nomeado oportunamente, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993; e, com base no art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2008, 
de 07 de maio de 2008.  
 
10.2. À Fiscalização fica assegurado o direito de acesso a todas as informações inerentes ao objeto 

contratado. 
 
10.2. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações, bem como, todas as exigências do 
edital; 

 
10.3. Caberá a CONTRATANTE fiscalização dos serviços prestados por meio de servidor competente 
do Conselho Regional de Administração Tocantins, esta fiscalização não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus 
agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço 
prestado, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste 
serviço. 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   
 
11.1. As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão com recursos do, onde a Dotação 
Orçamentária, Fontes e Elementos de Despesa são: 6.2.1.1.0.02.04.03.007.001 
 
12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Conforme art. 30 da lei 8.666 de 21/06/1.993 
 
12.1. (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, no mínimo, pessoa jurídica de 

direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente que comprovem ter a licitante 

prestado serviços, de maneira satisfatória, compatíveis com o objeto desta licitação; 
 
12.2.  Apresentar comprovante de Inscrição/cadastro junto ao Ministério do Turismo, nos termos do art. 
22 da Lei 11.771/08. 
 
13. DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
 
13.1. O pagamento será efetuado em parcela única, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, mediante 
apresentação da Nota Fiscal com descrição completa do serviço licitado, CNPJ o mesmo constante da 
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proposta de preço, deverá estar atestada a nota fiscal e acompanhada das certidões de regularidade 
fiscal com data vigente. 
 
13.2. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
13.3. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 
 
14. DAS MEDIÇÕES  
 
14.1. As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente, 
corresponder a um período inferior, nos casos de término do contrato, ou ainda, em casos de 
suspensão temporária do serviço, por ordem da CONTRATANTE.  
 
14.2. A emissão da nota fiscal pela CONTRATADA será autorizada pela Administração Pública 
acompanhada do relatório mensal de serviços realizados; 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
15.1. Emitir e entregar à CONTRATADA as requisições de passagens, numeradas em sequência e 
assinadas pela autoridade competente; 
 
15.2. Informar à CONTRATADA, em tempo hábil a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, 
indicando trechos e locais; 
 
15.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa e proceder ao 
pagamento em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal mediante depósito bancário 
em conta corrente da contratada;  
 
15.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA 
 
15.5. Comunicar oficialmente a CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do contrato, 
bem como os defeitos eventualmente surgidos, fixando prazo para a sua correção;  
 
15.6. Observar o cumprimento dos requisitos de qualidade, conforme exigidos nas especificações 
técnicas do edital, solicitando a CONTRATADA as substituições ou retificações que se verificarem 
necessárias;  
 
15.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este 
Termo de Referência, Edital de Licitação, as cláusulas contratuais. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
16.1. Manter atualizadas todas e quaisquer informações necessárias ao bom andamento dos serviços; 
 
16.2. Assinar o Termo Contratual ou documento equivalente, relativo ao objeto adjudicado, conforme 
prazo determinado neste edital; 
 
16.3. Arcar com todos os custos necessários para a execução dos serviços; 
 
16.4. Informar a CONTRATANTE os localizadores e os E-tickts de bilhetes de passagens; 
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16.5. Emitir mensalmente relatório de comprovante de embarque de passageiros. 
 
16.6. Arcar com responsabilidade civil, por todos e quaisquer danos materiais e pessoais, causados 
por culpa, dolo, negligência ou imprudência dos empregados ou prepostos da CONTRATADA; 

 
16.7. Atender as solicitações no prazo determinado (Imediato) de 12 (doze) horas para as reservas 
normais e de 04 (quatro) horas para as reservas de urgência. 
 
16.8. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica durante a execução do contrato. 
 
16.9. Prestar os serviços conforme exigido no edital / contrato e legislação vigente. 
 
17. DAS CONDIÇOES GERAIS 
 
17.1. As passagens aéreas serão usadas por profissionais que necessitam se deslocar a serviço CRA-
TO. As passagens servirão também para atender aos colaboradores eventuais quando necessário. 
 
17.2. Poderão ser solicitados bilhetes de passagens aéreas para todas as localidades do país. 
 
17.3. Os trechos em que poderão ser solicitados os bilhetes de passagens aéreas para qualquer outra 
cidade do país que ofereça voo por qualquer companhia aérea nacional.  
 
17.4. O bilhete da passagem poderá ser financiado com recurso estadual, federal ou de convênio com 
entidade privada, conforme necessidade e disponibilidade financeira do CRA-TO. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
18.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, no Decreto nº 5.450/2005 e suas alterações, na Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela 
autoridade competente do CRA-TO, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados ao CRA-TO e das 
cabíveis cominações legais. 
 

Palmas -TO, 24 de maio de 2019. 
 
 

Adm.Francisco Almeida Costa 
Presidente CRA-TO nº 01463 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
 

 

 

CONTRATO N° _____/2019 

PROCESSO Nº. xxxx/2019 

 

 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONSELHO 

REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS, E A 

EMPRESA 

_________________________________________, 

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM 

ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS/CRA-TO, 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS/CRA-TO, pessoa jurídica, com 

sede e foro nesta Capital, inscrito no CNPJ nº 08.194.674/0001-86, representada por seu Presidente, 

SR......., brasileiro,  portador RG nº ..............e do CPF nº ..............., residente e domiciliado nesta 

capital, designado pela eleição do conselho, publicado no Diário Oficial do Estado nº .......de 

00/00/2019, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 

________________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, inscrição Estadual sob nº _________________, localizada na 

__________________________________________ doravante denominada CONTRATADA, neste 

ato representado pelo Sr.________________________________, ____________, _______________,  
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portador RG nº ___________________ e do CPF nº__________________, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

elaborado de acordo com a minuta examinada pela ASSESSORIA JURÍDICA, “ex-vi” do disposto no 

parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as disposições expressas 

nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto desta licitação à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional, 

para atender as necessidades do Conselho Regional de Administração do Tocantins/CRA-TO, de 

acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II, por um período 

de 12 (doze) meses,  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

 

A contratação, consubstanciada no presente contrato, foi objeto de licitação, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº. 003/2019, conforme Edital constante do Processo nº. 003/2019, a que se vincula 

este contrato, além de submeter-se, também aos preceitos de Direito Público, aplicando –se - lhes, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 
O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por iguais períodos, na conformidade do inciso I, do art. 
57 da Lei 8666/93 e suas alterações.  
 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

O presente Contrato poderá ser alterado através de Termo Aditivo, para prorrogação, acréscimo ou 

supressões observando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, parágrafo 

primeiro, artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Tendo em vista a natureza contínua dos serviços a serem prestados, a licitante deverá, 
preferencialmente, estar sediado na cidade de Palmas-TO, em outro município, deverá disponibilizar 
meios para realizar os serviços contratados, de forma satisfatória e em tempo hábil, orientar e dirimir 
dúvidas, quanto aos procedimentos de emissão de passagens aéreas, podendo ser através de 
instrumentos de comunicação à distância, utilizando-se da rede mundial de computadores (internet), 
telefone, etc.  
 

CLÁUSULA SEXTA - VALOR E PAGAMENTOS  

 

Parágrafo primeiro - O valor do contrato é R$ ....................( .........), para realização das despesas 

para contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento de informática, para 

atender a demanda do CRA-TO, 
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Parágrafo segundo - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal/fatura 

correspondente ao objeto adquirido, devidamente atestado pelo CRA-TO, através da área que solicitou 

os serviços, juntamente com as certidões de regularidade fiscais com data vigente. 

 

Parágrafo terceiro - O CRA-TO reserva-se no direito de suspender o pagamento caso os serviços não 

estejam sendo entregue de acordo com o especificado no contrato e respectiva proposta. 

 

Parágrafo quarto - O CRA-TO poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas pela 

empresa contratada em razão da inadimplência nos termos do contrato que vier a ser firmado; 

 

Parágrafo quinto - As Notas Fiscais/Faturas não aprovadas pelo CRA-TO serão devolvidas a 

contratada, para as correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando-se o prazo 

para pagamento contado a partir da reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu valor; 

 

Parágrafo sexto – O pagamento será efetuado através de cheque nominado, transferência bancário, 

no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo 

servidor autorizado. 

 

Parágrafo sétimo - Os preços são fixos e irreajustáveis, durante a vigência do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos previstos no orçamento anual 

do CRA-TO, ficando a discriminação do código orçamentário específico vinculado ao projeto para o 

qual sejam demandadas as ações; 

Dotação Orçamentário: 6.2.1.1.0.01.04.03.007.001 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005 e suas alterações, na Lei nº 10.520/2002, a ser 

aplicada pela autoridade competente do CRA-TO, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 

à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados ao CRA-

TO e das cabíveis cominações legais. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL 

 

Parágrafo primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer 

das hipóteses dos Artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 

 

Parágrafo segundo -  Ocorrendo rescisão administrativa do presente Contrato, às partes serão 

assegurados os direitos previstos no Artigo 79 § 2º da Lei nº. 8.666/93. 

 

Parágrafo terceiro - A CONTRATANTE rescindirá o contrato automática e independentemente de 

aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
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INCISO I - no caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições do presente contrato. 

 

INCISO II - concordata, falência ou instalação de insolvência civil da CONTRATADA. 

 

INCISO III - dissolução de Sociedade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
Emitir e entregar à CONTRATADA as requisições de passagens, numeradas em sequência e 
assinadas pela autoridade competente; 
 
Informar à CONTRATADA, em tempo hábil a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando 
trechos e locais; 
 
Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa e proceder ao pagamento 
em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal mediante depósito bancário em conta 
corrente da contratada;  
 
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA 
 
Comunicar oficialmente a CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do contrato, bem 
como os defeitos eventualmente surgidos, fixando prazo para a sua correção;  
 
Observar o cumprimento dos requisitos de qualidade, conforme exigidos nas especificações técnicas 
do edital, solicitando a CONTRATADA as substituições ou retificações que se verificarem necessárias;  
 
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este Termo 
de Referência, Edital de Licitação, as cláusulas contratuais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Manter atualizadas todas e quaisquer informações necessárias ao bom andamento dos serviços; 
 
Assinar o Termo Contratual ou documento equivalente, relativo ao objeto adjudicado, conforme prazo 
determinado neste edital; 
 
Arcar com todos os custos necessários para a execução dos serviços; 
 
Informar a CONTRATANTE os localizadores e os E-tickts de bilhetes de passagens; 
 
Emitir mensalmente relatório de comprovante de embarque de passageiros. 
 
Arcar com responsabilidade civil, por todos e quaisquer danos materiais e pessoais, causados por 
culpa, dolo, negligência ou imprudência dos empregados ou prepostos da CONTRATADA; 

 
Atender as solicitações no prazo determinado (Imediato) de 12 (doze) horas para as reservas normais 
e de 04 (quatro) horas para as reservas de urgência. 
 
Manter as condições de habilitação e qualificação técnica durante a execução do contrato. 
 
Prestar os serviços conforme exigido no edital / contrato e legislação vigente. 
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DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Parágrafo primeiro - O fiscal do contrato será nomeado oportunamente, nos termos do art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e, com base no art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa 

TCE/TO nº 02/2008, de 07 de maio de 2008.  

 

INCISO I – À Fiscalização fica assegurado o direito de acesso a todas as informações inerente ao 

objeto contratado. 
 
INCISO II – exigir o cumprimento de todos os itens das especificações, bem como, todas as exigências 
do edital; 

 
 

INCISO IV – Caberá a CONTRATANTE fiscalização dos serviços prestados por meio de servidor 
competente do Conselho Regional de Administração Tocantins, esta fiscalização não exclui nem reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus 
agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço 
prestado, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste 
serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 

 

O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a 

sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 

 

Parágrafo primeiro - Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, ficando eleito o foro de Palmas 

– TO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato.  

 

Parágrafo segundo -  E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente 

instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Palmas, ____ de __________ de 2019. 

 

 

SR.____________________________________         SR.___________________________________ 

                 Presidente do CRA-TO                                               Representante da Contratada 

 

 

TESTEMUNHA: 1-_________________________ 

CPF Nº 

 

TESTEMUNHA: 2_______________________  

CPF Nº.  


