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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2017  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo n.º : PR-0374/2017 

ABERTURA : 28/12/2017 – 08:30 HS. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE 
EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E 
CHECK-IN DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, conforme Anexo I - termo de 
Referência do edital, para atender a Prefeitura Municipal de Mateus Leme/MG. 

RECIBO 

 
A Empresa _______________________________________________________ 

retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

_____________________________________ou pelo fax: __________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 

 
OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO ASSESSOR DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, ADM. SÉRGIO GUIMARÃES LEITE, PELO FAX: (31) 3537-5805 
OU PELO E-MAIL: licitacao@mateusleme.mg.gov.br, PARA EVENTUAIS 
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
 

 
A falta de preenchimento do Comprovante de Retirada deste Edital e do seu 
envio na forma estabelecida exime a Prefeitura Municipal de Mateus Leme da 
comunicação, diretamente aos interessados, de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

FAVOR PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL 
 

 

mailto:licitacao@mateusleme.mg.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº  074/2017 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2017  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo n.º : PR-0374/2017 

ABERTURA : 28/12/2017 – 08:30 HS. 
 

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME/MG 

 
 

 I - PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME Estado de Minas Gerais, com 
endereço na Rua Pereira Guimarães, nº 08, Centro – CEP 35.670-000, CNPJ nº 
18.715.433/0001-99, isento de Inscrição Estadual, torna público aos interessados do ramo 
pertinente, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Edital nº. 
074/2017, pelo sistema de Registro de Preços, critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO, 
em sessão pública na Sala de Licitações da PMML, situada no endereço retro 
mencionado.  
 
O pregão será realizado pelo Pregoeiro ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, designado pela 
Portaria N.º 0598/2017, acompanhado pela Equipe de Apoio, com fundamento no artigo 
11 da Lei Federal 10.520/02 e artigo 15 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e sob a 
regência destas Lei Federais e da Lei Complementar Federal 123/06 devidamente 
atualizada pela Lei Complementar 147/2014, além dos Decretos Municipais 142 e 
143/2005 e demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital e  
seus Anexos que  o integram para todos os efeitos legais. 

 

II - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, 
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, 
REEMBOLSO, CANCELAMENTO E CHECK-IN DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, 
conforme Anexo I _termo de Referência do edital,  para atender a Prefeitura Municipal 
de Mateus Leme/MG. 

 

 

III - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
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1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no site 
www.mateusleme.mg.gov.br, e ainda, poderá ser obtida na sala de Licitações desta 
Prefeitura, localizada à Rua Pereira Guimarães, nº. 8, Centro, na Cidade de Mateus 
Leme/MG – MG, no horário de 8h às 16h em dias úteis. 

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem  interesse em participar do certame 
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

www.mateusleme.mg.gov.br, com vista a possíveis alterações e avisos. 
 

2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o 
processo licitatório deverá, ao retirar o edital no site 
www.mateusleme.mg.gov.br, encaminhar à Assessoria de Licitações e 
Contratos o recibo de retirada do edital. 

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o 
e-mail licitacao@mateusleme.mg.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada 
para abertura das propostas. 
 

3.1 -  As respostas da Assessoria Jurídica às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail.,  

4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas, mediante petição a ser enviada 
para o e-mail licitacao@mateusleme.mg.gov.br, ou protocolizadas na Setor de Protocolo, 

localizada na Rua Pereira Guimarães, n° 8, Centro, Mateus Leme/MG/MG, cabendo a 
Assessoria de Licitações e Contratos decidir sobre o requerimento, auxiliado pelo setor 
técnico competente, no prazo de 24 ( vinte e quatro) horas. 
 

4.1 -  A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital. 
 

4.2 - O Município de Mateus Leme/MG não se responsabilizará por impugnações 
endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não 
tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam 
intempestivas. 

 
4.3 -  Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
4.4 - A decisão da Assessoria de Licitações e Contratos será enviada ao 

impugnante por e-mail, e será divulgada no site www.mateusleme.mg.gov.br 
para conhecimento de todos os interessados. 

 
4.5 -  A impugnação ao presente Edital somente será considerada se 

apresentada no Setor de protocolo da Prefeitura de Mateus Leme (MG),  
até 02 (dois) dias úteis antes da reunião de abertura do processo 

http://www.mateusleme.mg./
http://www.mateusleme.mg./
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.mateusleme.mg.gov.br/
http://www.mateusleme.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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licitatório, por qualquer licitante, ou até 05 (cinco) dias úteis, por qualquer 
cidadão.  
 

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 – PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS: 
 
5.1.1 – Legalmente constituídos de acordo com a legislação do país, na forma de 
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais, 
em atendimento à Lei Complementar 147. 
 
5.1.2 – Que tenham por objeto social atividade compatível e condizente com o objeto 
mencionado. 
 
5.1.3 – Que não estejam enquadradas no item 5.2; 
 
5.1.4 - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
5.2 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO os interessados que se 
encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
ou punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura de Mateus 
Leme (MG) ou com qualquer outro Município ou ente da administração, direta ou indireta.  
 
5.2.1. Não será admitida a participação de empresas em consórcios em razão de o objeto 
ora licitado não envolver grande complexidade e vulto que necessite e justifique sua 
aceitação, e ainda que tal procedimento demanda maior análise documental, onerando e 
atrasando o andamento da sessão do pregão. Ademais, há na praça grande quantidade 
de empresas que, sozinhas, podem fornecer os produtos desejados pela Administração 
garantido a competitividade necessária para que se alcance a proposta mais vantajosa.  
  
 

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 
6.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública 
de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 
6.1.1.1 - Local de entrega dos envelopes: Sala de Licitações da PMMG situada na Rua 
Pereira Guimarães, 08, Centro, CEP 35.670-000; 
 

6.1.1.2 - Data para entrega dos envelopes: 28/12/2017. 
 
6.1.1.3 - Horário para entrega dos envelopes: às 08:30 HORAS. 
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OBS: Na hipótese de não haver expediente nesta data, a licitação será realizada no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

 

6.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME – MINAS GERAIS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP -  N.º 074/2017 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME – MINAS GERAIS  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP -  N.º 074/2017 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

6.2 – A Prefeitura de Mateus Leme não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro 
designado, no local, data e horário definidos neste edital. 
 

VII - DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto 
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 
7.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida em cartório, ou documento que comprove os 
necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, documento este com firma 
reconhecida em cartório. 
 
7.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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7.4 - O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno 
porte – EPP que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 
nº 123/06 deverá declarar ou comprovar tal condição, quando do seu credenciamento, 
sob pena de preclusão. 
 
7.5 - O documento de credenciamento deverá obedecer o modelo do Anexo III. 
 
7.6 - Juntamente com o credenciamento, a licitante deverá apresentar a declaração de 
que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, 
conforme modelo a seguir. 
 

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 074/2017. 
 
Data e local 

____________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
 

VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

8.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com 
suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de 
seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital, e deverão 
constar: 
 
8.1.2 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se  incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 
8.4 – Em atendimento ao artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014, os itens 
da licitação com valores estimados abaixo de R$ 80.000,00 são exclusivos para as 
ME/EPP e microempreendedores individuais. 
 
8.5 – Caso não compareçam interessados no(s) item(ns) designado(s) exclusivo(s) 
para ME/EPP e microempreendedores individuais, a Comissão de Licitações 
visando atender os princípios básicos da Lei Federal de Licitações, aceitará as 
propostas das empresas presentes para o(s) referido(s) item(ns), que não sejam 
ME/EPP e microempreendedores individuais. 
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IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

9.1 REGULARIDADE JURÍDICA 
 

9.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

9.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

9.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
9.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
9.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
9.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
9.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
9.2.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
 
9.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (inclui débitos da dívida ativa e 
INSS), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
 
9.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT), 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 
 
 

9.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
9.3.1 Certidão negativa de pedido de falência ou em recuperação de crédito, 

expedido pelo distribuidor judicial de sua sede 
 

9.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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9.4.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove a adequada e satisfatória prestação de 
serviços pertinentes e compatíveis que os ora licitados 

 
9.5 As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 

habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
9.5.1 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME e 

EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
ocorrerá na sessão pública, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração, para regularização. 

9.5.2 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

9.5.3 Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 

9.5.4 A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto neste 
item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 

 
 

9.6 - No caso de não constar no C.R.C. do Setor de Compras quaisquer documentos 
exigidos neste título, o licitante deverá complementar a documentação exigida. 
 
9.6.1 -  Se os documentos relacionados C.R.C. do Setor de Compras estiverem 

com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em 
vigor. 

9.6.2 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 
devolvido, salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica 
autenticada. 

9.6.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do 
proponente e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação 
vigente: 

9.6.4 -  se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; 

9.6.5 -  se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
9.6.6 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão 

apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 

 
9.6.7 -  Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
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corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

 
9.6.8 -  A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
 
 
9.6.9 -  Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 02 (dois) dias 

úteis inicialmente concedidos. 
 

9.6.10  -  A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultado ao 
Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

9.6.11 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com 
vigência plena na data fixada para sua apresentação. 

 
9.6.12  -  Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo 

órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias 
anteriores à data de abertura do Pregão. 

9.6.13 - O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno 
Atendimento Anexo III deste Edital, a declarar a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis. 

 

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

10.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 

10.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do 
Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início 
ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e a Documentação de 
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

10.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

10.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios: 
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10.5 -  Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 
superiores àquela. 
 

10.6 -  Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03  (três ). 
 
 
10.7 -  No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

10.8 -  O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso 
de empate de preços. 

10.9 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 

10.10 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será 
estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em 
relação ao primeiro. 

10.11 - Na licitação será assegurada, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 

10.12 -  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

10.13 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
 

10.14 -  A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 
10.15 -  Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
na forma do item 9, serão convocadas as remanescentes que porventura  se enquadrem 
na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
10.16 -  No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos  nos  §§ 1° e 
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2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.17 - Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

10.18 - O disposto anteriormente em relação às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte só se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.19 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte só poderá usufruir dos benefícios 
legais se fizer constar na fase do credenciamento a documentação que comprove 
esta condição. 

10.20 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

10.21 -  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

10.22 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a 
finalidade de redução do preço. 

10.23 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados 
mediante pesquisa realizada pelo Órgão Solicitante, já juntada aos autos.  

10.24 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

10.25  - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação de seu autor. 

10.27 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio 
eletrônico hábil de informações. 
 

10.28 -  A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 

 
10.29 - A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 
pela verificação, o licitante será inabilitado. 
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10.30 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no título IX, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do 
Município de Mateus Leme/MG/MG. 

10.31 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 

10.32 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará 
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor. 

10.33 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

10.34 Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem 
de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da 
Lei nº 8.666, de 1993, objetivando a formação de cadastro de reserva no caso de 
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

 

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido 
o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias,  
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
11.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 
lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
11.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
11.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos 
deste Órgão e comunicado a todos os licitantes correio eletrônico (e-mail). 
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11.7 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro Adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior Homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 
 
11.8 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará  o procedimento licitatório. 
 

XII - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

12.1 - A contratada deverá fornecer passagens aéreas nacionais para a Prefeitura 
Municipal de Mateus Leme/MG, mantendo para tanto atendimento ininterrupto das 
08:00  às 18:00 horas, de segunda a sexta feira, devendo ainda indicar um 
telefone de plantão para atendimento de situações emergenciais fora do horário 
normal, inclusive aos sábados, domingos e feriados, bem como o nome do 
funcionário para contato, em documento a ser entregue no ato da assinatura do 
contrato. 

12.2 - Os valores das passagens deverão acompanhar a política de preços 
determinada pelo Governo Federal, através do Departamento de Aviação Civil – 
DAC. 

12.3 A contratada deverá prestar informações atualizadas de itinerários, horários, 
tarifas nacionais e internacionais, periodicidade de voos e de viagens de interesse 
da contratante, em âmbito nacional, e designar um (01) funcionário para 
atendimento exclusivo aos serviços. 
 

12.4 A contratada deverá emitir, remarcar e cancelar passagens aéreas. 

12.5 A contratante deverá ter acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor 
privado, sendo que a contratada deverá emitir as passagens aéreas solicitadas 
com o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas 
promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da 
viagem. 

12.6 A contratada deverá cancelar as passagens adquiridas pela contratante, 
sem utilização, mediante sua solicitação escrita (por ofício ou por e-mail). 

12.7 A contratada deverá informar à contratante, mediante envio de 
correspondência oficial, quando houver aumento de passagem(ns) aérea(s), 
segundo a política de preços determinada pelo Governo Federal, através do DAC, 
indicando seu percentual e quando houver alterações em operações de 
companhias aéreas. 

12.8 A contratada deverá informar sobre a emissão de bilhete no prazo máximo 
de  02 ( duas) horas após sua solicitação pela contratante, a fim de evitar 
acréscimo no valor da tarifa. Caso se verifique acréscimo quando da emissão do 
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bilhete no prazo estabelecido acima, deverá a contratada manter contato com o 
setor competente a fim de obter autorização para emissão do bilhete com o valor 
acrescido. 

12.9 O código comprovando a aquisição de passagem aérea (localizador, trecho, 
horários de voos, e-tíquetes) ou o próprio bilhete poderá ser enviado para a 
contratante por e-mail ou entrega pessoal na sede da contratante, ou, 
excepcionalmente, no aeroporto ou na residência do passageiro, ou por torpedo 
para o telefone celular da gestora do contrato. 

12.10 O prazo para envio do bilhete não deverá ultrapassar 02 (duas) horas a 
partir do recebimento da autorização para a emissão, encaminhada por e-mail ou 
pelo setor competente da Prefeitura de Mateus Leme/MG. Em casos de viagens 
urgentes, poderá a contratante solicitar a aquisição das passagens e o envio 
imediato dos bilhetes, devendo, a contratada, excepcionalmente, atender tais 
solicitações. 

12.11 A emissão da passagem aérea será efetuada de  acordo com o interesse da 
contratante, dentre as companhias aéreas por ela indicadas e em operação 
regular de voos no território nacional. 

12.12 Comunicar à Contratante possíveis cancelamentos de voos onde haja 
emissão de passagem a ser paga por esta Prefeitura, ficando obrigada a 
providenciar outro voo nas mesmas condições de preço, data e horários 
compatíveis com os mesmos. 

12.13 Ao encaminhar os bilhetes a contratada deverá, obrigatoriamente, informar 
em qual modalidade da tarifa ele foi emitido. 

12.14 A contratada deverá ter disponibilidade para fazer Check-in e para cancelar 
Checkin.  

12.15 Em toda aquisição de passagens a Contratada deverá comprovar que a 
Companhia escolhida praticava os melhores preços e condições, ou que era a 
única que fornecia as passagens nas condições (data, horário, destino, etc.) 
demandadas pela Contratante.  

XIII - DA FORMA DE REVERSÃO DE PASSAGEM NÃO UTILIZADA 

 
13.1 A reversão de passagem não utilizada se dará mediante glosa dos valores 

respectivos na fatura mensal apresentada pela contratada. 

13.2 Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas 
companhias aéreas em razão do cancelamento das passagens aéreas não 
utilizadas deverão ser consideradas. 
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13.3 Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão 
ser processados na próxima fatura emitida pela contratada. 

XIV - DA APRESENTAÇÃO DA FATURA 

14.1 - A contratada deverá entregar até o décimo dia útil do mês subsequente, fatura 
única acompanhada das requisições de bilhetes do mês anterior. 
 

XV - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

15.1 O valor estimado para contratação da prestação de serviço, por intermédio de 
Operadora de Viagem, para cotação reserva e fornecimento de passagens aéreas 
nacionais  é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os doze meses de vigência da Ata 
de Registro de Preços.  

15.2 As despesas correntes da presente licitação correrão por conta das Dotações 
Orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual de 2017 e de exercícios 
posteriores quando necessário. 

15.3 A  quantidade estimada não implica em obrigatoriedade de utilização em sua 
totalidade pela Administração durante a vigência da Ata contrato, servindo apenas como 
referencial para a contratação. 

15.4 O preço proposto compreenderá todos os tributos, despesas ou encargos de 
qualquer natureza, resultante da prestação de serviços. 

 

XVI - DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA ATA E DO CONTRATO 

16.1 A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada Pelo Secretário 
Municipal de Administração, Werley Rony Gonçalves de Freitas, ou por quem este 
designar o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a 
fiel e correta execução dos serviços para fins de pagamento. 

16.2 -  A presença da fiscalização das Secretaria Municipal de Administração  não elide 
nem diminui a responsabilidade da licitante CONTRATADA para com suas obrigações 
contratuais e exigências demandadas. 

16.3 -  Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço 
que não esteja executado de acordo com as exigências, com assiduidade e 
pontualidade, e ainda aquilo não proposto nas especificações contidas no Edital e 
Contrato respectivo. 

 

XII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Pereira Guimarães, nº. 8 - Centro - CEP 35.670.000 
Tele fax ( 31 ) 3537.5805 

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
www.mateusleme.mg.gov.br    e-mail: licitacao@mateusleme.mg.gov.br 

_____________________________________________________________________________________ 
 

17.1  Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os itens sejam 
fornecidos de acordo com o Anexo I - Termo de Referência; 

17.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações 
de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam 
de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, 
impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
desta licitação. 

17.3  Indenizar o Município de Mateus Leme/MG por todo e qualquer dano decorrente, 
direta e indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus 
empregados ou prepostos. 

17.4  Cumprir os prazos previstos neste Edital. 

17.5  Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Lei no. 8.666/93 e no presente Edital. 

 

XVIII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

18.1  Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no prestação do 
serviço fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

18.2  Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

18.3  Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações 
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas. 

18.4  Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações deste Edital. 

18.5  Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 
158, I). 

 

XIX - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DA ATA E DO CONTRATO 

 

19.1  Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da 
entrega do objeto será realizada pelo Secretário Municipal de Administração, Werley Rony 
Gonçalves de Freitas, ou por quem este designar. 
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XX - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

20.1 O pagamento decorrente da prestação de serviço do objeto  desta licitação será 
efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, 
devidamente acompanhada das certidões de regularidade junto às Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à seguridade social e regularidade 
trabalhista vigentes. 

20.2 Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante ao efetivo 
prestação de serviço nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio 
Termo de Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável 
pelo recebimento. 

20.3 O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na 
nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções 
necessárias, sendo que o prazo estipulado no item acima será contado somente a 
partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

20.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de 
preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do 
objeto do Contrato. 

20.5 Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto 
de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

 

XXI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1 O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública do Município de Mateus Leme/MG e, se for o 
caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 
Mateus Leme/MG, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
no item abaixo e das demais cominações legais.  
 

21.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 

 
 

I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso em assinar a Ata de Registro 
de Preços, aplicados sobre o valor total da Ata; 
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II) 5% (cinco por cento) por dia de atraso em prestar os serviços solicitados, aplicados 
sobre o valor do respectivo serviço, limitados a 02 (dois) dias, seguido da rescisão da Ata 
de Registro de Preços; (em caso de urgência na aquisição de passagens, este prazo de 
tolerância é de 24 (cinte e quatro) horas; 
 
III) 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da empresa, 
injustificadamente, desistir do Contrato/Ata ou der causa a sua rescisão, bem como nos 
demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de Mateus Leme/MG, 
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 

reduzir o percentual da multa a ser aplicada. Em caso de apresentação de justificativa, 
este dependerá de aceitação por parte do Município.  

21.3 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem 
suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida 
pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da 
sanção. 

21.4 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após 
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 

 

XXII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
22.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da licitante vencedora 

será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme 

minuta do Anexo III, e da proposta aceita. 

22.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 

para habilitação para assinar a Ata de Registro de Preços. 

22.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da Ata de 

Registro de Preços, ou recuse-se a assiná-la, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar a Ata. 

22.4 O representante legal da licitante vencedora deverá assinar a Ata de Registro de 

Preços, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

comunicação para tal, através de FAX ou correio eletrônico. 

22.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata ou 

instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se 

apresentada antes do decurso do prazo para tal e que desde devidamente 

fundamentada. 
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22.6 A futura Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses contados a partir de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com legislação vigente. 

 
 

XXIII - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
  
23.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica e fundacional, 

de todas as esferas de governo, que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na 

Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

23.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador/participante. 

23.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por entidade, a cem por cento dos quantitativos previstos no instrumento 

convocatório e anexos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 

participante. 

23.4 As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo 

do quantitativo registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão 

gerenciador/participante. 

23.5 À entidade não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo CONTRATADO das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

23.6 Após a autorização do órgão gerenciador, a entidade não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 
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XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1 Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
 
I Termo de Referência; 

II Modelo de Proposta Comercial; 

III Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 

IV Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;  

V Minuta da Ata de Registro de Preços; 

VI Minuta do Contrato. 

 

 

24.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

24.3 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 
se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

24.4 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados. 

24.5 Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

24.6 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação 
e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a 
promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do 
processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93. 
 

24.7 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou 
a inabilitação do licitante 

 
24.8 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 

termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria. 
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24.9 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 

Município de Mateus Leme/MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente, comprovado, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 

 
24.10 O Município de Mateus Leme/MG poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a 

qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 

24.11 Para atender a seus interesses, o Município de Mateus Leme/MG poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei no. 8.666/93. 

 
24.12 Fica eleito o foro da Comarca de Mateus Leme/MG, Estado de Minas Gerais, para 

dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta 
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. 

 
 
 
Mateus Leme, _____ de ___________ de 2017 
 
 
 
 
 
 

Adm. Sérgio Guimarães Leite 
 

Assessor de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0374/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2017 

 

1. OBJETO 

  
1.1. Contratação de empresa especializada no Agenciamento de viagem para a 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme/MG. 

  
1.2. A licitação deverá utilizar o critério de julgamento de menor preço por serviço 
prestado, apurado pelo maior desconto percentual aplicado sobre a comissão que as 
agências recebem das companhias aéreas. 

  
1.3. Agenciamento de Viagens compreende a emissão, remarcação e 
cancelamento da passagem aérea pela agência de viagens. 

  
1.4. Passagem aérea, a que se refere o item 1.2, compreende o trecho de ida e o 
trecho de volta. 

  
1.5. O valor do desconto ofertado pela prestação do serviço de agenciamento de 
viagens deverá ser único para todas as passagens requeridas pela Prefeitura durante 
a vigência da Ata de Registro de Preços. 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A contratada deverá fornecer passagens aéreas nacionais para a Prefeitura 
Municipal de Mateus Leme/MG, mantendo para tanto atendimento ininterrupto 
das 08:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta feira, devendo ainda indicar um 
telefone de plantão para atendimento de situações emergenciais fora do horário 
normal, inclusive aos sábados, domingos e feriados, bem como o nome do 
funcionário para contato, em documento a ser entregue no ato da assinatura do 
contrato. 

2.2. Os valores das passagens deverão acompanhar a política de preços determinada 
pelo Governo Federal, através do Departamento de Aviação Civil – DAC. 

2.3. A contratada deverá prestar informações atualizadas de itinerários, horários, 
tarifas nacionais e internacionais, periodicidade de voos e de viagens de 
interesse da contratante, em âmbito nacional, e designar um (01) funcionário para 
atendimento exclusivo aos serviços. 

2.4. A contratada deverá emitir, remarcar e cancelar passagens aéreas. 
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2.5. A contratante deverá ter acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor 
privado, sendo que a contratada deverá emitir as passagens aéreas solicitadas 
com o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas 
promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da 
viagem. 

2.6. A contratada deverá cancelar as passagens adquiridas pela contratante, sem 
utilização, mediante sua solicitação escrita (por ofício ou por e-mail). 

2.7. A contratada deverá informar à contratante,  mediante envio de correspondência 
oficial, quando houver aumento de passagem(ns) aérea(s), segundo a política de 

preços determinada pelo Governo Federal, através do DAC, indicando seu 
percentual e quando houver alterações em operações de companhias aéreas. 
 

2.8. A contratada deverá informar sobre a emissão de bilhete no prazo máximo de  02 
( duas) horas após sua solicitação pela contratante, a fim de evitar acréscimo no 
valor da tarifa. Caso se verifique acréscimo quando da emissão do bilhete no 
prazo estabelecido acima, deverá a contratada manter contato com o setor 
competente a fim de obter autorização para emissão do bilhete com o valor 
acrescido. 

2.9. O código comprovando a aquisição de passagem aérea (localizador, trecho, 
horários de voos, e-tíquetes) ou o próprio bilhete poderá ser enviado para a 
contratante por e-mail ou entrega pessoal na sede da contratante, ou, 
excepcionalmente, no aeroporto ou na residência do passageiro, ou por torpedo 
para o telefone celular da gestora do contrato. 

2.10. O prazo para envio do bilhete não deverá ultrapassar 02 (duas) horas a partir 
do recebimento da autorização para a emissão, encaminhada por e-mail ou pelo 
setor competente da Prefeitura de Mateus Leme/MG. Em casos de viagens 
urgentes, poderá a contratante solicitar a aquisição das passagens e o envio 
imediato dos bilhetes, devendo, a contratada, excepcionalmente, atender tais 
solicitações. 

2.11. A emissão da passagem aérea será efetuada de  acordo com o interesse da 
contratante, dentre as companhias aéreas por ela indicadas e em operação 
regular de voos no território nacional e, quando necessário, em países 
estrangeiros. 

2.12. Comunicar à Contratante possíveis cancelamentos de voos onde haja emissão 
de passagem a ser paga por esta Prefeitura, ficando obrigada a providenciar 
outro voo nas mesmas condições de preço, data e horários compatíveis com os 
mesmos. 

2.13. Ao encaminhar os bilhetes a contratada deverá, obrigatoriamente, informar em 
qual modalidade da tarifa ele foi emitido. 
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2.14. A contratada deverá ter disponibilidade para fazer Check-in e para cancelar 
Check-in; 

2.15. Em toda aquisição de passagens a contratada deverá comprovar que a 
Companhia escolhida praticava os melhores preços e condições, ou que era a 
única que fornecia as passagens nas condições (data, horário, destino, etc.) 
demandadas pela Contratante.  

3. DA FORMA DE REVERSÃO DE PASSAGEM NÃO UTILIZADA 

3.1. A reversão de passagem não utilizada se dará mediante glosa dos valores 
respectivos na fatura mensal apresentada pela contratada. 

 
3.2. Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias 

aéreas em razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão 
ser consideradas. 

3.3. Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser 
processados na próxima fatura emitida pela contratada. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA FATURA 

4.1. A contratada deverá entregar até o décimo dia útil do mês subsequente, fatura 
única acompanhada das requisições de bilhetes do mês anterior. 

5. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

5.1. O valor estimado para contratação da prestação de serviço, por intermédio de 
Operadora de Viagem, para cotação reserva e fornecimento de passagens 
aéreas nacionais é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

5.1.1 As despesas correntes da presente licitação correrão por conta das 
Dotações Orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual de 2017 e de 
exercícios posteriores quando necessário. 

5.2. O Valor estimado que se refere o item 5.1 foi baseado nos voos realizados por 
todas as Secretaria da Prefeitura Municipal de Mateus Leme/MG. 

5.3. A quantidade estimada não implica em obrigatoriedade de utilização em sua 
totalidade pela Administração durante a vigência do contrato, servindo apenas 
como referencial para a contratação. 

5.4. O preço proposto compreenderá todos os tributos, despesas ou encargos de 
qualquer natureza, resultante da prestação de serviços. 
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6. DA VIGÊNCIA 

6.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura.  

 

7. DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO 

7.1. -  A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Secretário 
Municipal de Administração, Werley Rony Gonçalves de Freitas ou por quem este 
designar o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada 
a fiel e correta execução dos serviços para fins de pagamento. 

7.2. -  A presença da fiscalização do Secretário Municipal de Administração não elide 
nem diminui a responsabilidade da licitante CONTRATADA para com suas 
obrigações contratuais e exigências demandadas. 

7.3. -  Caberá ao Secretário Municipal de Administração, Werley Rony Gonçalves de 
Freitas ou por quem este designar servidor designado rejeitar totalmente ou em 
parte, qualquer serviço que não esteja executado de acordo com as exigências, 
com assiduidade e pontualidade, e ainda aquilo não proposto nas especificações 
contidas no Edital e Contrato respectivo. 

 

8 - CONDIÇÕES GERAIS 

 
 

8.1 -  O Município de Mateus Leme/MG reserva para si o direito de alterar 
quantitativos sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido ao 
disposto no §1º, do artigo 65, Lei nº 8.666/93. 

 
8.2 -  O Município de Mateus Leme/MG reserva para si o direito de não aceitar ou 
receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo, ou em 

desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, 
podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da 
Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas. 
 

 
8.3 -  A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou 
de responsabilidade entre o Município de Mateus Leme/MG e os agentes, prepostos 
empregados ou demais pessoas da Contratada, sendo ela a única responsável por 
todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e 
seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja 
trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
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8.4 -  Qualquer tolerância por parte do Município de Mateus Leme/MG, no que 
tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, 
em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Município 
exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
 

 
8.5 - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos 
causados, direta ou indiretamente, ao Município de Mateus Leme/MG, seus 

servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto 
contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de 
regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0374/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2017 

... Timbre ou identificação do Licitante ... 

Ao Município de Mateus Leme/MG/MG 

Senhor Pregoeiro, 

Atendendo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0374/2017, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 074/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, apresentamos nossa 
proposta: 

 

O desconto percentual sobre nossa comissão recebida das companhias aéreas será de 
___%.  

Loca e data. 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0374/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2017 

A sociedade empresária __________________________, inscrita no CNPJ sob o no. 
_______, localizada na ____________________________________, por seu representante 
legal signatário, declara ao Município de Mateus Leme/MG/MG que não possui fato 
impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no Processo Licitatório 
no. 0374/2017, na modalidade de Pregão Presencial no. 074/2017, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e se compromete a prestar os 
serviços que lhes forem adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, 
desconsiderado qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da 
proposta. 
 
Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

Loca e data. 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0374/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2017 

A sociedade empresária _____________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº. __________________________, por intermédio de seu representante legal 
Sr.(a) ________________________________________, portador do Documento de 
Identidade nº. ___________________, inscrito no CPF sob o nº. __________________  

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
________________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 
que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

  

_________________________, _________ de _______________ de 2017.  

________________________________________________ 

( assinatura do representante legal ) 
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ANEXO – V  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO N.º 074/2017 - PROCESSO N.º 0374/2017 
 

 

Aos _____ (___________) dias do mês de _______________ de 2017, às ____________ 
horas na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mateus Leme-MG, foi aberta a 
Sessão Pública do PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº _______/_______, nos 
termos do Art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações nela 
inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 09 de junho de 1.994 e as demais normas legais 
aplicáveis e, ainda, regido o presente certame pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2.002, Decreto Municipal nº 1.392, de 22 de maio de 2.006, sendo que, em face da 
classificação das propostas apresentadas, por deliberação do servidor 
____________________, designado como Pregoeiro Oficial, bem como da Equipe de Apoio, 
todos nomeados pela Portaria nº 0598/2017, o Exmo. Sr. Werley Rony Gonçalves de 
Freitas, Secretário Municipal de Administração, RESOLVE registrar os preços da futura e 
eventual AQUISIÇÃO DE _____________________________________, conforme 
descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no ANEXO 
I do edital, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi 
classificada em 1º lugar no certame acima numerado, conforme Cláusula IV desta, a qual 
apresenta a sequência de classificação a empresa: ________________________, inscrita 
no CNPJ sob o nº __________________________, estabelecida na _______________, nº 
________, Bairro ______________, _____________/____, CEP ______________, neste 
ato representada pelo Sr. ___________________, ____________, __________, portador  
da Carteira de Identidade nº ________________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, com endereço comercial na _______________________, nº 
__________, Bairro: ___________,   _________/_____, observadas as condições 
enunciadas nas cláusulas que se seguem: 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica 
ajustado o presente termo, regido pela Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 
alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições. 
 
Fazem parte desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital, o 
Termo de Referência, a proposta de preços e lance final da licitante vencedora e demais 
anexos do processo.  
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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1.1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, 
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, 
REEMBOLSO, CANCELAMENTO E CHECK-IN DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, 
conforme Termo de Referência do edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 
2.1 – Fica estimado o valor global da presente da presente Ata de Registro de Preços em R$ 
________________________(_____________________________). 
 
2.2 – O valor a ser pago para a Contratada será definido pelo valor das passagens 
praticados pelas companhias aéreas, aplicando sobre a comissão que esta repassa à 
Agência contratada o percentual de desconto de _____%, conforme sua proposta e lance 
final, de acordo com a ata de sessão de julgamento das propostas, que é parte integrante 
dessa Ata de Registro de Preços.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a medição contratual dos 
produtos fornecidos e após a apresentação da nota fiscal na Prefeitura Municipal de Mateus 
Leme/MG/MG, situada na Rua Pereira Guimarães n°. 8, Centro, à vista do respectivo Termo 
de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista neste Edital, e 
apresentação de CND’s Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS e INSS, sendo o 
valor fixo e irreajustável, mediante programação de pagamento junto a Secretaria Municipal 
de Finanças. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e esta deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O 
vencimento das notas fiscais/faturas ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias úteis após a data de 
sua apresentação válida.  
 
3.1.1 O pagamento pelos fornecimentos efetivamente executados, será feito através de 
deposito bancário, a crédito da PROPONENTE vencedora, no Banco .................. n.º ......... , 
Conta corrente nº ............... Agência ........................ ,nº ........., no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos, após a entrega e aceitação da mercadoria solicitada através da Ordem de 
Fornecimento e da apresentação da Nota Fiscal / Fatura. 
 
3.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora 
deverá fazer constar na nota fiscal  correspondente emitida, sem rasura, em letra bem 
legível em nome da Prefeitura Municipal de Mateus Leme, CNPJ n.º 18.715.433/0001-99, o 
número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser 
creditado o valor devido pela remuneração apurada. 
 
3.3 – A nota fiscal correspondente, deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente 
aos servidores lotados no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Mateus Leme (Rua 
Pereira Guimarães, 08 – Centro), que somente atestará a entrega dos serviços e liberará a 
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referida nota fiscal para  pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as 
condições pactuadas. 
 
3.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo Setor de Compras, da Prefeitura Municipal  
de Mateus Leme e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme. 
 
3.5 - Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pela Administração a 
atualização financeira até a data do efetivo pagamento, utilizando-se como índice o 
IPCA/IBGE do mês anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro índice que venha a 
substituí-lo, por determinação oficial, exceto se as ocorrências forem de responsabilidade da 
contratada. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
4.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da presente Ata de Registro de Preços, na 
forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93, mediante comprovação. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 

5.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das Dotações 
Orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual 2018 e de exercícios 
posteriores quando necessário. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
A execução da Ata  será  acompanhada  e  fiscalizada  pelo Secretário Municipal de 
Administração, Werley Rony Gonçalves de Freitas, ou por quem este designar.  
 
6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 
concerne à execução do objeto desta Ata. 
 

CLAUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
7.1 A contratada deverá fornecer passagens aéreas nacionais para a Prefeitura Municipal de 

Mateus Leme/MG, mantendo para tanto atendimento ininterrupto das 08:00  às 18:00 

horas, de segunda a sexta feira, devendo ainda indicar um telefone de plantão para 

atendimento de situações emergenciais fora do horário normal, inclusive aos sábados, 
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domingos e feriados, bem como o nome do funcionário para contato, em documento a 

ser entregue no ato da assinatura do contrato. 

7.2 Os valores das passagens deverão acompanhar a política de preços determinada pelo 

Governo Federal, através do Departamento de Aviação Civil – DAC. 

7.3 A contratada deverá prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas 

nacionais e internacionais, periodicidade de voos e de viagens de interesse da 

contratante, em âmbito nacional, e designar um (01) funcionário para atendimento 

exclusivo aos serviços. 

7.4 A contratada deverá emitir, remarcar e cancelar passagens aéreas. 

7.5 A contratante deverá ter acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor privado, 

sendo que a contratada deverá emitir as passagens aéreas solicitadas com o menor 

preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou 

reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem. 

7.6 A contratada deverá cancelar as passagens adquiridas pela contratante, sem utilização, 

mediante sua solicitação escrita (por ofício ou por e-mail). 

7.7 A contratada deverá informar à contratante,  mediante envio de correspondência oficial, 

quando houver aumento de passagem(ns) aérea(s), segundo a política de preços 

determinada pelo Governo Federal, através do DAC, indicando seu percentual e quando 

houver alterações em operações de companhias aéreas. 

7.8 A contratada deverá informar sobre a emissão de bilhete no prazo máximo de  02 ( duas) 

horas após sua solicitação pela contratante, a fim de evitar acréscimo no valor da tarifa. 

7.9 Caso se verifique acréscimo quando da emissão do bilhete no prazo estabelecido acima, 

deverá a contratada manter contato com o setor competente a fim de obter autorização 

para emissão do bilhete com o valor acrescido. 

7.10 O código comprovando a aquisição de passagem aérea (localizador, trecho, horários 

de voos, e-tíquetes) ou o próprio bilhete poderá ser enviado para a contratante por e-mail 

ou entrega pessoal na sede da contratante, ou, excepcionalmente, no aeroporto ou na 

residência do passageiro, ou por torpedo para o telefone celular da gestora do contrato. 

7.11 O prazo para envio do bilhete não deverá ultrapassar 02 (duas) horas a partir do 

recebimento da autorização para a emissão, encaminhada por e-mail ou pelo setor 

competente da Prefeitura de Mateus Leme/MG. Em casos de viagens urgentes, poderá a 
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contratante solicitar a aquisição das passagens e o envio imediato dos bilhetes, devendo, 

a contratada, excepcionalmente, atender tais solicitações. 

7.12 A emissão da passagem aérea será efetuada de  acordo com o interesse da 

contratante, dentre as companhias aéreas por ela indicadas e em operação regular de 

voos no território nacional. 

7.13 Comunicar à Contratante possíveis cancelamentos de voos onde haja emissão de 

passagem a ser paga por esta Prefeitura, ficando obrigada a providenciar outro voo nas 

mesmas condições de preço, data e horários compatíveis com os mesmos. 

7.14 Ao encaminhar os bilhetes a contratada deverá, obrigatoriamente, informar em qual 

modalidade da tarifa ele foi emitido. 

7.15 A contratada deverá ter disponibilidade para fazer Check-in e para cancelar Checkin. 

7.16 Em toda aquisição de passagens a Contratada deverá comprovar que a Companhia 

escolhida praticava os melhores preços e condições, ou que era a única que fornecia as 

passagens nas condições (data, horário, destino, etc.) demandadas pela Contratante.  

 

7.17 DA FORMA DE REVERSÃO DE PASSAGEM NÃO UTILIZADA 

 
7.17.1 A reversão de passagem não utilizada se dará mediante glosa dos valores 

respectivos na fatura mensal apresentada pela contratada. 

7.17.2 Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias aéreas 

em razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser 

consideradas 

7.17.3 Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser 

processados na próxima fatura emitida pela contratada. 

7.18 DA APRESENTAÇÃO DA FATURA 

7.18.1 A contratada deverá entregar até o décimo dia útil do mês subsequente, fatura única 

acompanhada das requisições de bilhetes do mês anterior. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

 
8.1 – A vigência do presente da presente Ata de Registro de Preços será de 12 meses 
a partir de sua assinatura. 
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CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
9.1 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula segunda e 
terceira do presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do responsável 
pelo recebimento dos Serviços e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA e 
também: 
 
a) verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA, antes de efetuar o 
pagamento devido; 
 
b) realizar o pagamento à CONTRATADA, pelo fornecimento dos Serviços Prestados no 
prazo estabelecido no edital. 
 
e) notificar à CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades 
encontradas no fornecimento dos Serviços Prestados fornecidos. 
 
9.2 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto do presente à CONTRATANTE, de 
acordo com o estipulado neste instrumento e também: 
 
a) efetuar a Prestação dos Serviços, dentro do prazo estipulado no Edital. 
 
b) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Pregão. 
 
c) responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências 
decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre seus 
empregados e a PREFEITURA DE MATEUS LEME vínculo empregatício ou de qualquer 
outra natureza, razão pela qual correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os 
ônus decorrentes de rescisões de contratos de trabalho e atos de subordinação de seu 
pessoal; 
 
d) emitir nota fiscal de fornecimentos, contendo as características dos Serviços Prestados, 
valor unitário e total, informações dispostas lado a lado, de modo a facilitar a conferência. 
 
e) na nota fiscal emitida pela CONTRATADA, deverá constar o número do processo 
licitatório (PR-0374/2017) e do Pregão Presencial (PP-074/2017). 
 
9.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução da presente Ata de 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
9.4 – A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel 
cumprimento da presente Ata de Registro de Preços, inclusive encargos trabalhistas 
providenciarias, fiscais e comerciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
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10.1 – Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas, de 
acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei  Federal 8.666/93, não podendo ser prorrogada.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

 

11.1 O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração Pública do Município de Mateus Leme/MG e, se for o caso, será 

descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Mateus Leme/MG, 

pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no item abaixo e das 

demais cominações legais.  

11.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual: 

I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso em assinar a Ata de Registro de 

Preços, aplicados sobre o valor total da Ata; 

II) 5% (cinco por cento) por dia de atraso em prestar os serviços solicitados, aplicados 

sobre o valor do respectivo serviço, limitados a 02 (dois) dias, seguido da rescisão da Ata 

de Registro de Preços; (em caso de urgência na aquisição de passagens, este prazo de 

tolerância é de 24 (cinte e quatro) horas; 

III) 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da empresa, 

injustificadamente, desistir do Contrato/Ata ou der causa a sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de Mateus Leme/MG, 

em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 

reduzir o percentual da multa a ser aplicada. Em caso de apresentação de justificativa, 

este dependerá de aceitação por parte do Município.  

11.3 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 

dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a 
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diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela Contratada 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

11.4 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após 

regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

11.5 DAS EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

11.5.1 A sanção relativa à suspensão de participar em licitação e de contratar com a 

Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

11.5.1.1 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

Pública; 

11.5.1.2 Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  

 
12.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, bem como ser 
cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta 
Ata a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei federal n.º 
8.666/93. 
 
12.2 – Poderá ainda da presente Ata de Registro de Preços ser rescindida, desde que 
motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando 
esta:  
 
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam sua capacidade econômico-financeira; 
 
b) for envolvida em escândalo público e notório; 
 
c)quebrar o sigilo profissional; 
 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às 
quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições 
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Mateus Leme; 
 
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a 
autorize. 
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12.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente Ata  sem prejuízo do disposto 
no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO COMPROMISSO 

 
13 - A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do 
Pregão Presencial 074/2017 passando este a fazer parte integrante desta Ata de Registro 
de Preços. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
 
14.1 – Quaisquer controvérsias e omissões desta Ata serão regidas pela Lei Federal 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, bem como o 
Decreto Municipal nº 142/05. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO 

 
 
15.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 
 
 
15.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
 
15.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  
 
 

15.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

15.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

15.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e; 
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15.5.2 convocar os demais fornecedores constantes no cadastro de reserva, quando 

houver.  

16 O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

16.4 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

16.5 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

16.6 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

16.7 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

16.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens acima será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

16.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

16.10 por razão de interesse público; ou 

16.11  a pedido do fornecedor.  
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17 CONDIÇÕES GERAIS 

17.4 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

17.5 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

17.6 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO  

 
18.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Preços ou documento equivalente será 
publicado no “Jornal Oficial do Município” Instruído pela Lei Municipal 2.216 de 19 de 
março de 2004, por conta do CONTRATANTE, no prazo estabelecido no parágrafo único do 
artigo 61 da Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 
19.1 – Fica eleito o foro da comarca de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, com 
exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de 
Registro de Preços. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em duas (02) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura. 
 
Mateus leme, ____, de _______________, de 2017. 
 
 

______________________________ 
Werley Rony Gonçalves de Freitas 
Secretário de Administração 
CONTRATANTE 

__________________________________ 
(Representante legal)  
(Empresa)  
CONTRATADA 

  
Testemunha: 
 
 
1 ________________________  
CPF  
 
2 ________________________ 
CPF 
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ANEXO – VI MINUTA DO CONTRATO 

 

O TERMO DE CONTRATO SERÁ SUBSTITUÍDO POR ORDEM DE FORNECIMENTO, E 

62 DA LEI Nº 8.666/93, CUJAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO SÃO AS MESMAS 

CONSTANTE NO EDITAL E ANEXOS.  

 

1. SÃO MOTIVOS PARA RESCISÃO/CANCELAMENTO DA ORDEM DE 

FORNECIMENTO: 

I. O não cumprimento de qualquer das condições de fornecimento constantes no 

edital e seus anexos, bem como na proposta comercial da empresa detentora 

da Ata de Registro de Preços, sejam elas especificações, prazos e locais de 

entrega; 

II. cumprimento irregular de qualquer das condições do item acima; 

 

III. lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV. O atraso injustificado no início do fornecimento; 

V. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo fiscal do 

Contrato; 

IX. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 
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XII. As razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o contrato; 

XIII. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos 

ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

XIV. A não liberação ou não indicação, por parte da Administração, do local para 

entrega dos produtos, nos prazos contratuais,  

XV. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

XVI. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis. (Lei nº 9.854, de 27.10.99 (DOU de 28.10.99)).  

 

2. OS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL SERÃO FORMALMENTE MOTIVADOS 

NOS AUTOS DOS PROCESSOS, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA 

DEFESA. 

 

2.1 A rescisão/cancelamento da Ordem de Fornecimento poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XV do artigo anterior; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

2.2 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

2.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVI do artigo anterior, sem que 

haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 
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I - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

II - Pagamento do custo da desmobilização. 

 

2.4 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o prazo de fornecimento 

será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


