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EDITAL DE LICITAÇÃO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 
 

  

1. DA MODALIDADE 

 
1.1 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do 
Tocantins – SESCOOP/TO, por intermédio do Pregoeiro e da Comissão de 
Licitação, designados pela Portaria nº 06/2016, torna público que, nos termos 
do Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop, aprovado pela 
Resolução Nº. 850, de 28 de fevereiro de 2012, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas no presente Edital, promoverá licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por transação, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos.  
 

2. DO OBJETO 

 
2.1 O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, remarcação, 
emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas, contratação 
de seguro de viagens quando for o caso, contratação de intérprete, 
reservas em hotéis e locação de veículos, no âmbito nacional e 
internacional, para atender as necessidades do SESCOOP/TO, conforme 
condições e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, e 
demais disposições fixadas neste Edital e seus anexos. 
 

3. DA REALIZAÇÃO 

 
3.1 Poderão participar desta licitação as empresas jurídicas que atendam a todas 
as condições estipuladas neste instrumento convocatório, observada a 
necessária qualificação. A Comissão de Licitação receberá os envelopes da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL,  
Procedendo à abertura do certame em sessão pública presencial, na seguinte 
Data, Hora e Local: 
 
Data:           22/02/2018  
Horário:      15h. 
Local:     Avenida JK, Quadra 110 Norte, Lote 11 – CEP: 77.006-130, 
Palmas/TO 
 
3.2 Os envelopes poderão ser encaminhados pelo correio, aos cuidados da 
Comissão de Licitação, Avenida JK, Quadra 110 Norte, Lote 11 – CEP: 77.006-
130, Palmas/TO, desde que entregues até o horário e data acima estipulados. A 
licitante deverá observar as datas e os horários limites acima previstos para o 
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recebimento e abertura dos envelopes. A confirmação pelo recebimento dos 
envelopes dentro do limite de horário estabelecido é de inteira responsabilidade 
da proponente; 
 
3.3 Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública presencial observarão obrigatoriamente o horário local, dessa forma, 
serão registradas na documentação relativa ao certame; 
 
3.4 Não havendo expediente na data acima, fica a licitação automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e no mesmo 
local; 
 
3.5 Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do SESCOOP-TO, 
denominado Pregoeiro. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1 Para participar da presente licitação, as empresas deverão: 
 
a) Atender aos requisitos estipulados no presente Edital, que pode ser obtido no 
site http://www.tocantinscooperativo.coop.br ou diretamente na sede do 
SESCOOP-TO Avenida JK, Quadra 110 Norte, Lote 11 – CEP: 77.006-130, 
Palmas/TO, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 
18h; 
 
b) É condição essencial na fase dos lances verbais que o licitante se faça 
representar pessoalmente e, ainda, que seu representante comprove os poderes 
para agir, seja por meio do ato constitutivo, tratando-se de sócio - gerente, ou 
através de procuração, tratando-se de representante nomeado para tanto, 
conforme estabelece o item que trata “Do Credenciamento” no presente edital; 
 
4.2 Não poderão participar deste Pregão direta ou indiretamente: 
 
a) Empregado, dirigente ou conselheiro do SESCOOP/TO; 
 
b) Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, conselheiro, sócios 
e/ou responsáveis técnicos, empregados, que seja membro titular ou suplente 
da Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/TO; 
 
c) Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, conselheiro, sócios 
e/ou responsáveis técnicos, cônjuge ou parente até segundo grau de 
empregados, dirigentes ou conselheiros do SESCOOP/TO; 
 
d) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
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e) As empresas suspensas temporariamente de participar em licitações e 
impedidas de contratar com o Sescoop – Unidade Nacional, Unidade Regional; 
 
f) As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração 
Pública, Direta e Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem 
os motivos da punição, cujos atos tenham sido publicados na Imprensa oficial; 
 
g) As empresas que se encontrem em recuperação ou com falência decretada; 
h) As empresas que tenham em seu quadro, empregados menores de 18 
(dezoito) anos, efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, 
empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; 
 
4.3 Os licitantes que porventura se enquadrarem em algumas das hipóteses 
citadas no subitem 4.2 ou omitirem tal informação à Comissão Permanente de 
Licitação do SESCOOP/TO, estarão sujeitas às penalidades cabíveis e 
pertinentes a matéria; 
 
4.4 Após o encerramento da fase de credenciamento e iniciada a abertura dos 
envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos 
adendos ou acréscimos à documentação e propostas, salvo o critério da 
Comissão de Licitação em casos de omissões puramente formais que possam 
frustrar a competição, desde que não comprometa a lisura do certame; 
 
4.5 Somente poderão participar deste processo as empresas cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto da presente licitação, observadas as 
condições inerentes à habilitação. 
 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

                                                                                                                         
5.1 Os documentos de habilitação e proposta comercial deverão ser da mesma 
licitante executora dos serviços avençados, ficando vedada a apresentação de 
documentação de empresa subcontratada. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

 
6.1 No dia, local e horário estabelecidos neste edital, as licitantes interessadas 
entregarão o credenciamento e os envelopes contendo as PROPOSTAS e a 
HABILITAÇÃO. O credenciamento acompanhará, externamente, os envelopes 
das propostas e dos documentos, sendo estes separados e fechados contendo 
cada um, além do nome, razão social e endereço da licitante, a designação 
de seu conteúdo conforme adiante especificado: 
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6.1.1.  ENVELOPE “A” PROPOSTA 
SESCOOP/TO – Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no Estado do Tocantins 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 01/2018 

 
6.1.2.  ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO 

SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
no Estado do Tocantins 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 01/2018 

 
6.2. Após o credenciamento, os licitantes devem apresentar uma Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; deverá ser elaborada de 
acordo com modelo estabelecido no Anexo III – Modelo de Declaração de 
Pleno atendimento e deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta 
e de Habilitação. 
 

7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1 O Representante da Licitante interessado em oferecer lances verbais deverá 
proceder ao credenciamento no início da sessão; 
 
7.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
7.2.1 Tratando-se de Representante Legal: o Ato Constitutivo (estatuto social, 
contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 
Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas) no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. Quando o Representante Legal, por força do instrumento legal, não 
puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-á 
obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o 
subitem 7.2.2 abaixo; 
 
7.2.2 Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou 
particular com firma reconhecida, conforme Anexo II – Modelo de Procuração 
para Credenciamento, da qual constem poderes específicos para formular 
lances, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, 
renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber avisos 
e intimações, assinar declarações, praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame. A procuração deverá estar acompanhada do documento, indicado 
no subitem 7.2.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga; 
 
7.2.3 O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto;  
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7.3 As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem 
nenhum dos documentos referidos no subitem 7.2 não poderão ofertar lances, 
manifestar intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos 
pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a constante na 
Proposta de Preços (Envelope A); 
 
7.4 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado; 
 
7.5 O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa presente 
de se manifestar e responder pela licitante, sem prejuízo do direito de 
oferecimento dos documentos de habilitação e proposta. 
 
7.6 As microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem nas condições 
de usufruir dos benefícios da Lei n. 123/06 deverão apresentar a Declaração constante 
do Anexo IV, juntamente com os documentos relativos ao credenciamento, ou seja, 
externa aos ENVELOPES. 
 

 
8. DA PROPOSTA 

 
8.1 A “PROPOSTA” deverá ser apresentada no Envelope “A”, na forma 
prevista no item “6.1” do presente edital, e deverá atender aos requisitos abaixo:  
 
a) Estar redigida em língua portuguesa, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, 
conter o nome da proponente e a referência ao número deste Pregão, bem como 
seguir o MODELO DE PROPOSTA constante do Anexo V deste Edital. 
 
b) as licitantes devem apresentar a composição de preços em moeda nacional, 
com, no máximo, 02 (dois) algarismos após a vírgula e também por extenso, 
prevalecendo este último em caso de divergência; 
 
c) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as 
despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste pregão;  
 
d) Ser assinada em sua parte final, bem como rubricada em todas as folhas pelo 
representante legal da licitante, apresentando procuração que o habilite a 
assinar documentos da empresa, se for o caso;  
 
e) Ter indicação de que o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 
(sessenta) dias contados da data marcada para o seu recebimento, ficando 
estabelecido que na omissão será considerado esse prazo;  
 
f) Razão social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, Banco, Agência, 
número da conta corrente e dados do responsável pela assinatura do contrato;  
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8.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título;  
 
8.3 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição 
que importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas 
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, 
alterações essas que serão avaliadas pela Comissão/Pregoeiro;  
 
8.3.1 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão/Pregoeiro quaisquer 
erros de soma e/ou multiplicação e o preço global da proposta, se faltar;  

 
8.3.2 A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal da licitante com poderes para esse fim presente à licitação.  

 
 

9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 Para habilitação nesta licitação, serão exigidos os seguintes documentos 
(Envelope “B”):  
 
a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedade por ações, 
deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores;  
 
b.1) Os documentos em apreço, deverão estar acompanhados de todas as 
alterações, ou de documento consolidado;  
 
b.2) Encaminhar a comprovação do Responsável Legal da empresa, caso o 
mesmo tenha sido nomeado em ato separado mediante Termo de Posse que o 
investiu no cargo;  
 
c) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
  
d) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) – CRF, emitido pela CEF;  
 
e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751/14; 

  
f) Certidão de quitação para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, na forma da lei; 
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g) Certidão de quitação para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, na forma da lei; 
 
h) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, declarando que a licitante presta ou já prestou, a 
contento, serviço pertinente e compatível com o objeto deste Edital;  
 
h.1) O atestado deverá conter a identificação do signatário e ser apresentado em 
papel timbrado do declarante;  
 
i) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº. 9.854/99), conforme Anexo VI;  
 
j) O proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de 
fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive 
na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo SESCOOP/TO, 
conforme modelo no Anexo VII, deste Edital;  
 
k) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, insolvência civil ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em se tratando de firma 
individual, com data de emissão de até 90 (noventa) dias, quando esta não 
tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor;  
 

 
OBSERVAÇÕES:  
 
I. Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação 

deverão ser apresentados em cópia autenticada por tabelião de notas 
ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sendo vedada 
à Comissão Permanente de Licitação as suas autenticações, de 
acordo com o Inciso V do Art. 7º da Lei 8935/1994. Somente serão 
aceitos os documentos em perfeitas condições de legibilidade e 
entendimento. 

 
II. Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, 

sendo vedada a sua retirada ou substituição. 
 

III. Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de 
inexistência de débito deverão mencionar prazo de validade, neles 
consignados, e na falta desta informação, terão validade presumida de 
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30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão, salvo o caso 
previsto no item 9.1, letra “k”;  
 

IV. A Comissão não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia de 
documentos que tenham sido necessários e devidamente 
apresentados no momento do credenciamento;  
 

m) Certificado de registro na CADASTUR, na atividade de 
agencia/consolidadora, operadora de viagens de turismo emitido pelo Ministério 
do Turismo.;  
 
 
n) Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 

I) balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício 
social de 2016, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
 
II) no caso de empresa constituída após 31 de dezembro de 2016, a 
exigência da alínea “a” será atendida mediante apresentação dos 
balancetes de constituição e do mês anterior ao da data fixada para 
realização do Pregão;  
 
III) a comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada 
na obtenção do índice de Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1 (um), 
calculado e demonstrado pelo licitante, na proposta, por meio da seguinte 
fórmula:  

 
Ativo Total 

SG = _______________________________________= ou > 1 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
IV) Comprovação do Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a 
contratação;  

 
9.2 Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, o Pregoeiro, durante a sessão pública, 
poderá realizar consulta on line aos sites dos órgãos responsáveis pela emissão 
dos mesmos;  
 
a) Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou sede da 
licitante;  
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b) A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores 
ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e 
quantidades estipuladas, implicará na automática inabilitação da licitante. Essa 
não ocorrerá em casos de omissões puramente formais que possam frustrar a 
competição, desde que não comprometa a lisura do certame e possam ser 
sanados em prazo fixado pela Comissão de Licitação.  
 
9.3 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, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  
 
9.4 Caso vença o certame, à microempresa ou empresa de pequeno porte será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do 
julgamento da proposta, prorrogáveis por mais 5 (cinco), a critério da 
Administração, para regularização da documentação; 
 
10. DO RECEBIMENTO DO “CREDENCIAMENTO”, DOS “DOCUMENTOS” E 
DAS “PROPOSTAS” 
 
10.1 No horário e local indicados no item 3 deste Edital será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 
em participar do certame; 
 
10.2 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro: 
 
a) Declaração de Pleno Atendimento conforme Anexo III, externamente aos 
envelopes; 
 
b) Os envelopes separados contendo a Proposta de Preços (Envelope “A”) e 
os Documentos de Habilitação (Envelope “B”); 
 
10.3 Depois de iniciada a sessão não será admitido o ingresso de outros 
licitantes no certame; 
 
10.4 Não serão aceitos pelo Pregoeiro/Comissão quaisquer documentos ou 
envelopes que sejam encaminhados por fax ou que cheguem fora do horário 
estabelecido no edital, para o seu recebimento; 
 
10.5 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião 
em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital; 
 
10.6 As empresas licitantes deverão fazer-se representar por pessoa indicada, 
mediante procuração legal, ou, sendo o representante sócio ou dirigente, deverá 
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apresentar cópia autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no 
qual estejam expressos os seus poderes; 
 
10.7 As propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro/Comissão, facultando-se aos 
representantes das licitantes o seu exame, registrando-se em ata as anotações 
solicitadas;  
 
10.8 A abertura do envelope “B” contendo a documentação da primeira 
classificada será feita na mesma reunião de abertura do envelope “A”, ou a juízo 
do pregoeiro em data, hora e local a serem comunicados diretamente aos 
licitantes participantes; 
 
10.9 Os documentos da habilitação das demais licitantes permanecerão em 
poder do SESCOOP/TO. 
 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
11.1 O julgamento das propostas será objetivo, realizado em conformidade com 
o tipo de licitação, com os critérios estabelecidos neste ato convocatório e de 
acordo com os fatores exclusivamente nele referidos;  
 
11.2 Primeiramente, será verificado o atendimento das propostas às condições 
definidas neste edital, sendo desclassificadas, pelo Pregoeiro, àquelas que não 
atendam ao instrumento convocatório;  
 
11.3 Será classificada a proposta de menor preço por transação e as demais 
propostas cujos valores superem em até no máximo 15% (quinze por cento) a 
proposta de menor preço;  
 
11.4 Quando não for possível se obter, pelo menos três propostas escritas de 
preços, que atendam as condições do subitem 11.3, serão classificadas as 
melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, a fim de que os 
representantes das licitantes que as apresentaram participem da etapa de lances 
verbais;  
 
11.5 A classificação de apenas duas propostas escritas de preço não 
inviabilizará a realização da etapa de lances verbais;  
 
11.6  Após a classificação, será dado início à etapa de lances verbais pelos 
representantes das licitantes classificadas, os quais deverão ser formulados de 
forma sucessiva e em percentuais distintos e decrescentes, a começar da 
licitante que apresentou maior preço, decidindo-se por meio de sorteio no caso 
de empate; 
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11.7 O Pregoeiro, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá 
estabelecer, a cada rodada, valor mínimo de lance;;  
 
11.8 Somente serão admitidos lances verbais em valores de taxas superiores 
aos anteriormente propostos;  
 
11.9 O licitante que não apresentar lance em uma rodada não ficará impedido 
de participar de nova rodada, caso ocorra;  
 
11.10 Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 
e ordenadas às ofertas, exclusivamente segundo o critério de menor preço por 
transação;  
 
11.11 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificado pelo 
Pregoeiro a aceitabilidade da proposta escrita de menor preço por transação, 
face ao valor estimado para a contratação, decidindo motivadamente a respeito. 
E ainda, a validade da licitação não ficará comprometida, se inviabilizada a fase 
de lances, em razão de apresentação e/ou classificação de apenas uma 
proposta escrita; 
 
11.12 Em todos os casos, será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com 
as licitantes em busca de menor preço;  
 

11.13 Após a etapa competitiva e a consequente ordenação dos melhores lances 
verbais, serão considerados empatados aqueles apresentados por 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e que sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta de menor taxa, situação denominada por 
empate ficto;  
 

11.14 Ocorrendo empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:  

 
11.14.1 À Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será 
dado o direito de apresentar, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) minutos, proposta de 
preço em percentuais inferiores à já apresentada, situação em que, se concretizada, o 
objeto da licitação será adjudicado em seu favor;  
 
11.14.2 Não ocorrendo a contratação, serão convocadas as demais microempresas e 
empresas de pequeno porte que se enquadrem no empate ficto, obedecendo-se a 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (subitem 11.16.1); 

 
11.14.3 No caso de equivalência entre os percentuais apresentados por microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo considerado como empate 
ficto, será realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar a melhor oferta;  
 
11.14.4 Na impossibilidade de contratação das microempresas e empresas de pequeno 
porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame;  
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11.14.5 O disposto no subitem 11.14.1 somente será aplicável quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.  

 
11.15 Não se considerará como critério de classificação e nem de desempate 
das propostas, qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;  
 
11.16 Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado, proceder-se-á 
a abertura do envelope de habilitação do licitante classificado em segundo lugar. 
Caso não ocorra a habilitação do licitante classificado em segundo lugar, o 
Pregoeiro prosseguirá na abertura do Envelope “B” dos classificados 
subsequentes;  
 
11.17 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste Edital;  
 
11.18 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento, ou, ainda as manifestamente inexequíveis, 
comparados aos preços de mercado;  
 
11.19 No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a 
licitação será declarada fracassada;  
 
11.20 Serão desclassificadas as propostas:  
 
a) Que não atendam às exigências do instrumento convocatório; 
 
b) Que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou excessivos, incompatíveis 
com os praticados no mercado;  

 
11.21 Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de 
reconsideração à própria comissão de licitação, com a justificativa de suas 
razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma 
sessão pública em que vier a ser proferida; 
 
11.22 A comissão de licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de 
reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública; 
 
11.23 Da decisão da comissão de licitação relativa ao pedido de reconsideração 
não caberá recurso; 
 
11.24 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço por transação; 
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11.25 Havendo recurso submetido à Superintendência e decidido pelo 
improvimento, e depois de constatado a regularidade do Pregão, proceder-se-á 
o ato de adjudicação e a homologação do mesmo. 
 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 Do resultado da fase de julgamento das propostas e da habilitação, caberão 
recursos fundamentados, dirigidos a Superintendência do SESCOOP/TO, por 
intermédio do Pregoeiro/Comissão, por escrito, no prazo de 2(dois) dias úteis, 
contados da comunicação do ato;  
 
12.2 Os recursos terão efeito suspensivo;  
 
12.3 Os recursos serão julgados no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
data final para sua interposição, pela Superintendência do SESCOOP/TO ou por 
quem esta delegar competência;  
 
12.4 O provimento de recursos pela autoridade competente importará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

13. DAS PENALIDADES 
 
13.1 A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das 
propostas sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor de sua proposta escrita, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro/Comissão;  
 
13.2 A recusa injustificada na assinatura do contrato dentro do prazo, fixado no 
ato convocatório, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
ficando sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor total que lhe for 
adjudicado, perda do direito à contratação e suspensão do direito de licitar e 
contratar com o SESCOOP/TO por prazo não superior a dois anos;  
 
13.3 A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o 
descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais 
disposições da presente convocação, implicarão na suspensão do direito de 
licitar e contratar com o SESCOOP/TO e entidades a ele coligadas por prazo 
não superior a 2 (dois) anos;  
 
13.4 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da 
notificação;  
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13.5 As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis;  
 
13.6 O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos e, se for o 
caso, cobrado judicialmente.  
 

14. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
14.1 A Contratada iniciará a prestação dos serviços, objeto desta licitação, 
imediatamente após a assinatura do instrumento contratual.  
 

15 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

15.1 A CONTRATADA receberá as solicitações de serviços objeto deste edital 
através de sistema online disponibilizado pela contratada, correio-eletrônico e/ou 
aplicativos de mensagens; 
 

16. DA VIGÊNCIA 
 
16.1 Os serviços objeto desta licitação serão contratados por um período de 12 
(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por igual período, de comum acordo entre as partes, por meio de 
Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses.  
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
17.1 Manter contato com o SESCOOP/TO, por meio do gestor do contrato, 
sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos serviços objeto deste 
instrumento, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
determinados pela urgência de cada caso;  
17.2 Manter durante toda a execução do Contrato responsabilidade com as 
obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
17.3 Para todos os serviços a serem prestados pela Empresa Contratada, é 
imprescindível a economicidade e a qualidade, de acordo com os critérios 
estipulados no edital de licitação;  
17.4 Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso, quando for o caso, em 
favor de outras empresas aéreas, nos bilhetes em cujos trechos não for possível 
o atendimento, em função do horário e rotas escolhidos pelo usuário; 
17.5 Cumprir as normas estabelecidas em relação ao sistema de tarifas aéreas 
em vigor observando a legislação; 
17.6  Prestar informações sobre as tabelas das tarifas aplicadas pelas 
companhias aéreas, uma vez que as mesmas deverão ser fixadas 
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individualmente e registradas junto ao DAC – Departamento de Aviação Civil, 
para fins de controle sobre o faturamento;  
17.7 Observar a legislação que regulamenta a emissão de passagens 
internacionais, quando for o caso;  
17.8 Honrar pontualmente os compromissos assumidos com as empresas de 
hospedagens e de transportes aéreos e terrestres independentemente da 
vigência do contrato, ficando claro que SESCOOP/TO não responderá solidária 
ou subsidiariamente; 
17.9 Reembolsar o Contratante no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias 
o preço equivalente ao valor impresso no bilhete, deduzido o valor do desconto 
e da multa cobrada pela empresa aérea, se for o caso, de qualquer passagem 
não utilizada que ele venha devolver à Contratada, inclusive na ocorrência de 
rescisão ou extinção do Contrato, independente do cumprimento de obrigações 
de terceiros; 
17.10 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, 
integralmente, o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida 
pelo Contratante;  
17.11 Arcar com eventuais prejuízos causados a contratante e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos, na execução dos serviços;  
17.12 Manter sistema de gestão on-line via web em pleno funcionamento para 
atendimento durante 24 horas para efetuar cotações, reservas, emissões de 
bilhetes de passagem aérea e hospedagem em geral, devidamente integrado às 
companhias aéreas e às redes hoteleiras; 
17.13 Manter consultor de relacionamento disponível em horário de expediente, 
das: 08:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, por telefone, e-mail ou qualquer outro 
meio de comunicação de fácil utilização, para atendimento prioritário às 
demandas de pacotes de viagem, viagens internacionais e Transfer/traslados 
nacionais e internacionais; 
17.14 Disponibilizar atendimento de plantão com consultor de relacionamento 
para atendimento durante 24 horas. O atendimento poderá ser feito por telefone 
celular ou qualquer outro meio de comunicação (inclusive em finais de semana 
e feriados), possibilitando a efetiva solução para eventuais problemas 
decorrentes da prestação de serviços, bem como dar suporte a atendimentos 
emergenciais que extrapolem os dias/horários determinados no atendimento 
normal.  
17.15 A contratada deverá fornecer o número de telefone do atendimento ou 
qualquer outro meio de comunicação de fácil utilização para atendimento ao 
plantão;  
17.16 Outros serviços que se incluam no âmbito de atuação de AGÊNCIA ou 
OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO, poderão ser requisitados à 
proponente que vier a ser contratada. 
17.17 A contratada deverá manter preposto, aceito pelo SESCOOP/TO, durante 
o período de vigência do Contrato, para representá-la na execução e gestão do 
Contrato. 
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17.18 A Contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto desta 
licitação, salvo se houver prévia autorização do SESCOOP/TO.  
17.19 Efetuar os serviços de reserva e fornecimento de bilhetes de quaisquer 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, solicitadas pelo SESCOOP/TO;  
17.20 Fornecer bilhetes de passagens de todas as companhias aéreas 
nacionais e internacionais, sempre procurando a tarifa de menor preço, 
conciliando com os horários solicitados pelo SESCOOP/TO;  
17.21 Reservas e fornecimentos de pacotes de viagens, estando incluído no 
pacote de viagens nacional e internacional: Passagem aérea, Hospedagem, 
Transfer, e, se for o caso, serviços de intérprete, transportes terrestres para 
eventos, seguros de viagem e outros serviços conexos;  
17.22 No caso de pacotes de viagens com Agencia Oficial do evento, o 
SESCOOP/TO pagará pelo serviço no máximo o valor cobrado pela Agencia 
Oficial do evento, acrescido do valor da transação, não cabendo outro 
pagamento à contratada;  
17.23 Efetuar cotações, reservas e confirmações de hotéis; 
17.24 Efetuar reservas, marcação, remarcação, cancelamentos, reembolsos e 
créditos de passagens aéreas, hospedagens, Transfer/traslados para o 
SESCOOP/TO, utilizando, prioritariamente, as tarifas mais econômicas; 
17.25 Dar assistência aos passageiros, subsidiando-o com informações e 
orientações necessárias e pertinentes para a viagem, tais como casos de 
cancelamento, atraso ou overbooking do voo, remarcação, créditos, seguro 
obrigatório e outros problemas ou dúvidas; 
17.26 Apresentar, juntamente com as faturas de hotéis, a Nota Fiscal/Fatura de 
acordo com a legislação vigente, de serviços relativos às diárias, constando a 
data, período de hospedagem e nome (s) do (s) hospede (s). Não serão aceitas 
cobranças de serviços referentes à alimentação, frigobar, telefones, lavanderia 
e outros;  
17.27 Emissão de relatório demonstrativo das passagens fornecidas, reservas 
de hotéis, Transfer/traslados e quaisquer outros serviços, através de sistema on-
line. O Contratante se reserva no direito de pedir quaisquer outros relatórios que 
eventualmente necessitar, inclusive por meio eletrônico;  
17.28 Ressarcimento ao SESCOOP/TO de valores eventualmente faturados a 
maior, corrigidos de eventual perda;  
17.29 Extensão das vantagens propostas nesta licitação aos funcionários da 
Contratante, embora sem responsabilidade para com a mesma;  
17.30 Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com o SESCOOP/TO, 
para o fluxo operacional da prestação de serviços objeto deste edital;  
17.31 Providenciar em até 24 horas após o recebimento do pedido, cotação para 
seguro de acidentes pessoais e assistência médica e odontológica; reembolso 
de despesas hospitalares e com farmácia; traslado e repatriamento em caso de 
acidente/doença ou morte, em viagens ao exterior. 
17.32 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas diretas ou 
indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e 
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quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 
serviços, ficando ainda o Contratante, isento de qualquer vínculo empregatício 
com os mesmos, bem como aquelas com os serviços de entrega dos bilhetes 
nos endereços fornecidos pelo contratante.  
 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
18.1 Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados; 
18.2 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;  
18.3 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que se verificar no 
fornecimento dos bilhetes de passagens ou na prestação de quaisquer outros 
serviços, podendo interromper imediatamente a execução do Contrato.  
18.4 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, por intermédio de um 
colaborador designado para este fim.  
18.5 Atestar as faturas correspondentes ao fornecimento e aos serviços 
executados;  
18.6 Efetuar os pagamentos na conta bancária informada pela licitante em 
conformidade com o cronograma de pagamentos do SESCOOP/TO.  
18.7 Efetuar a reserva/confirmações dos serviços, através do sistema online 
ou por e-mail; 
18.8 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto de cotação.  
18.9 Atestar as faturas correspondentes ao fornecimento e aos serviços 
executados.  
18.10 Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento deste contrato.  
18.11 Aplicar as penalidades e sanções regulamentares e contratuais.  
18.12 Notificar, por escrito, através da fiscalização e fixando-lhe prazo para 
correção, todas as irregularidades, caso houver, encontradas na execução do 
objeto contratado.  
18.13 Convocar para reuniões de alinhamento, nivelamento sobre a execução 
dos serviços, sempre que julgar necessário, com a CONTRATADA para 
esclarecimento de eventuais dúvidas e tratamento de desvios e incorreções. 
18.14 Recusar a execução de qualquer serviço em desacordo com as 
especificações constantes do instrumento convocatório;  
18.15 Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA.  
 

19. DOS PAGAMENTOS 
 
19.1 O pagamento deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura de acordo com a legislação vigente, 
correspondente ao serviço prestado, devidamente atestado pelo setor 
competente; 
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19.2 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/fatura, motivada por erro ou 
incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a 
partir da data de sua reapresentação; 
19.3 Encaminhar anexado à nota fiscal ou fatura, relatório de todos os serviços 
contratados com as companhias aéreas, as locadoras de veículos, as redes 
hoteleiras e as companhias de seguros, interpretes, guias, tradutores e serviços 
correlatos devidamente especificados e comprovados; 
19.4 Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, mediante Certidão Negativa de Débitos 
emitida no site da Secretaria da Receita Federal; Certidão Negativa de Débito 
Estadual; Certidão Negativa de Débito Municipal, Prova de situação regular 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através de 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;  
19.5 O SESCOOP/TO reserva-se ao direito de utilizar os pagamentos devidos 
para cobrir possíveis despesas com multas, indenização a terceiros, ou outros 
custos de responsabilidade da contratada.  
19.6 A contratada deverá emitir o faturamento com os seguintes dados: 
usuários, trechos, períodos, datas de ida/volta, horários, nº vôo, nº do bilhete, 
classe, tipo de tarifa, valor da tarifa, taxas (de acordo com a legislação vigente), 
vencimento, valor da transação e valor total a ser pago. 
19.7 O CONTRATANTE poderá sustar sem aviso prévio o pagamento de 
qualquer fatura, no todo ou em parte, se a CONTRATADA deixar de cumprir o 
disposto em qualquer das cláusulas do Contrato;  
 

20. DA FISCALIZAÇÃO 
 
20.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução do presente contrato 
caberá ao setor administrativo financeiro do SESCOOP/TO.  
 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
21.1  As despesas em decorrência do objeto desta licitação correrão por conta 
da dotação orçamentária do SESCOOP/TO. 

 
22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
22.1 A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante, que se 
candidata, examinado cuidadosamente este Edital e seus Anexos, e se inteirado 
de todos os seus detalhes e com eles haver concordado;  
 
22.2 O SESCOOP/TO não admitirá declarações, posteriores à abertura das 
propostas, de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou 
impossibilitem o julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante 
vencedora;  
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22.3 É facultada, ao Pregoeiro/Comissão e à autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;  
 
22.4 Qualquer manifestação em impugnar os termos deste edital deverá ser 
encaminhada por escrito e contra-recibo à Comissão de Licitação do 
SESCOOP/TO, sito na Avenida JK, Quadra 110 Norte, Lote 11, Palmas/TO. 
Decairá desse direito perante o SESCOOP/TO, a licitante que não o fizer em até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes. 
Não impugnado o ato convocatório, preclui toda a matéria nele constante;  
 
22.5 Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por 
escrito ao Setor de Compras e Licitações, sito na Avenida JK, Quadra 110 
Norte, Lote 11, Palmas/TO, ou por intermédio do endereço eletrônico 
compraselicitacoes@ocbto.coop.br, em até dois dias úteis antes da data 
marcada para o recebimento dos envelopes;  
 
22.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer 
alterações ao edital, incluindo adiamento da data do recebimento dos envelopes, 
serão divulgadas a todos os interessados, através do site 
www.tocantinscooperativo.coop.br; 
 
22.7 Fica assegurado ao SESCOOP/TO o direito de transferir ou cancelar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, mediante justificativa, sem que em 
decorrência dessa medida tenham as participantes direito à indenização, 
compensação ou reclamação de qualquer natureza;  
 
22.8 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato;  
 
22.9 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e 
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, de acordo com o Art. 30 do Regulamento de Licitações 
e Contratos do Sescoop;  
 
22.10 Fazem parte integrante deste edital os seguintes documentos:  
 

a) ANEXO I – Termo de Referência 
b) ANEXO II – Procuração para Credenciamento.  
c) ANEXO III – Declaração de Pleno Atendimento. 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Microempresa e EPP 
e) ANEXO V – Proposta de Preços 

http://www.tocantinscooperativo.coop.br/
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f) ANEXO VI – Declaração de Mão-de-obra de menores 
g) ANEXO VII – Declaração de Inexistência de fato superveniente 
h) ANEXO VIII – Minuta de Contrato 

 
22.11 O foro de Palmas, Tocantins, será o competente para dirimir as questões 
oriundas desta licitação e da relação jurídica dela decorrente.  
 
 

Palmas/TO, 09 de fevereiro de 2018. 
 

Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa 
Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

  
 

1 OBJETO 

 
1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
consulta, reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de 
bilhetes de passagens aéreas, seguro de viagens quando for o caso, 
reservas em hotéis, locação de veículos e serviços correlatos, no âmbito 
nacional e internacional, para atender as necessidades do SESCOOP/TO. 
 

2 JUSTIFICATIVA 

 
2.1 A finalidade da presente contratação é atender as necessidades de 

deslocamento de Instrutores, Consultores, Empregados, Presidente, 

Conselheiros e outras pessoas que direta ou indiretamente contribuem para a 

execução das ações de interesse do SESCOOP-TO, para participarem de 

reuniões, treinamentos, congressos e outros eventos nacionais e internacionais. 

 

3 CUSTO ESTIMADO E FORMAÇÃO DE PREÇO 

 
3.1 Os valores estimados foram definidos com base na previsão orçamentária 
para 2018.  
3.2 A quantidade estimada de transações para o período de 12 (doze) meses 
é: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES 

ANUAL ESTIMADA 

01 Passagens aéreas e Pacotes de viagens 
nacionais (emissão, remarcação e 
cancelamento por passageiro) 

400 

02 Reservas e Hospedagem em hotelaria nacional 
(por autorização/solicitação de serviço) 

276 

03 Locação de veículo e Transfer/traslados 
nacionais e serviços correlatos. (por 
autorização/solicitação de fornecimento) 

10 

04 Passagens aéreas e Pacotes de viagem 
internacional. (por passageiro) 

24 

Total 710 

 
3.3 Conforme pesquisa de preço efetuada pelo SESCOOP/TO, o valor 
estimado de agenciamento do objeto, isto é, o valor estimado unitário da taxa de 
transação é de R$ 33,00 (trinta e três reais), perfazendo o total de R$ 23.430,00 
(vinte e três mil quatrocentos e trinta reais).  
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3.4 O valor global estimado para a execução do presente objeto, pelo período 
de 12 (doze) meses, é de R$ 801.830,00 (oitocentos e um mil e oitocentos e 
trinta reais). 
3.5 A estimativa dos valores e os quantitativos descritos neste edital 
constituem mera previsão dimensionada com a demanda atualmente existente 
e tem como única finalidade subsidiar as empresas interessadas na elaboração 
de suas propostas, não estando o SESCOOP/TO obrigado a realizá-la em sua 
totalidade, e não cabendo à Contratada o direito de pleitear qualquer tipo de 
reparação; 
3.6 Aos licitantes não será permitido ofertar valor negativo por transação e 
nem valor superior à estimativa de preço, constante no item 3.3 deste termo. 
3.7 As solicitações serão feitas conforme demanda; 
3.8 O valor da taxa de transação poderá conter no máximo 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula; 
3.9  As despesas em decorrência do objeto deste termo de referência 
correrão por conta da dotação orçamentária do SESCOOP/TO. 
 

4 ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO 

 
4.1 Aquisição de passagens aéreas e pacotes de viagem (passagem aérea, 
Hospedagem, Transfer/traslado e serviços correlatos): 
 

4.1.1 Observar e cumprir as normas a que esteja sujeita a atividade de 
fornecimento de passagem aérea e pacotes de viagem (passagem aérea, 
hospedagem e Transfer/traslado); 
4.1.2 Realizar consulta, emissão, reserva, marcação, remarcação, 
endosso e cancelamento de passagens aéreas com fornecimento do bilhete 
ao usuário, mediante requisição ou, quando fora do SESCOOP/TO, por meio 
de PTA ou e-ticket e contratação de seguro de viagem quando for o caso; 
4.1.3 Assessoria ao SESCOOP/TO e, quando necessário aos 
passageiros a seu serviço, sobre a frequência, cancelamento, roteiros e 
horários de voos, tarifas promocionais à época da emissão dos bilhetes, 
desembaraço de bagagens e sobre outras facilidades postas à disposição 
dos usuários de transporte aéreo;  
4.1.4 Elaborar plano de viagens para passagens internacionais, com as 
diferentes alternativas para os usuários;  
4.1.5 Apoio para embarque e desembarque de passageiros, 
individualmente ou em grupos, em viagens internacionais;  
4.1.6 Apoio na emissão de passaportes e obtenção de visto consular, 
quando necessário;  
4.1.7 Contratação de guias, tradutores e intérpretes;  
4.1.8 Prestar informações sobre a rede hoteleira; 
4.1.9 Contratação de traslado nacional e internacional; 
4.1.10 Em caso de emissão de passagem aérea/pacote de viagem com 
erro e/ou omissão, comprovadamente atribuível a Contratada e que 
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comprometa sua utilização, a contratada devera providenciar a correção, e, 
ainda, arcar com eventuais prejuízos que isso acarretar.  
4.1.11 A contratada obriga-se a disponibilizar para o SESCOOP/TO 
relatório que deverá estar disponível no Sistema de Gestão on-line, 
decorrentes da emissão de passagens aéreas e pacotes de viagem emitidas 
e não utilizadas; 
4.1.12 Os relatórios deverão ser emitidos no Sistema de Gestão online 
compostos por todas as informações do voo (nome do passageiro, trecho, 
nº voo, companhia aérea, horários, motivo do cancelamento, extrato com 
detalhamento dos valores, inclusive das multas aplicadas), com base legal 
nas regras tarifárias de cada passagem aérea.  
4.1.13 Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, 
frequência de partida e chegada das aeronaves, como também das tarifas 
promocionais à época da emissão do bilhete;  
4.1.14 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual 
for, desde que praticada por seus empregados ou prepostos, por ocasião da 
emissão e entrega dos bilhetes, responsabilizando-se, inclusive, pelas 
despesas decorrentes de passagens aéreas emitidas sem autorização 
expressa do gestor responsável do SESCOOP/TO;  
4.1.15 A contratada deverá obedecer aos seguintes prazos:  

a) Propostas de preços de Passagens aéreas nacionais: em até 01 
(um) dia útil;  
b) Emissão de Passagens aéreas nacionais: em até 01 (um) dia útil;  
c) Alterações e remarcações: em até 01 (um) dia útil;  
d) Emissão de Passagens aéreas internacionais: em até 02 (dois) dias 
úteis;  
e) Propostas de preços de pacotes de viagens (passagens, 
hospedagens, Transfer/traslados): 2 (dois) dias úteis;  
f) Emissão de pacotes de viagens (passagens, hospedagens, 
Transfer/traslados e serviços correlatos) em até 02 (dois) dias úteis.  

4.1.16 Para os serviços de pacotes de viagens (passagens, hospedagens, 
Transfer/traslados e serviços correlatos) o atendimento deverá ser realizado 
por consultor de relacionamento da contratada. 
4.1.17 Para todos os serviços a serem prestados pela Empresa 
Contratada, efetuar pesquisa para obtenção de descontos mais vantajosos, 
apresentando quando possível, no mínimo 03 (três) cotações/orçamentos, 
levando em conta as menores tarifas verificadas no momento da consulta. 
4.1.18 O SESCOOP/TO reserva-se ao direito de realizar mais 01(um) 
orçamento, nas condições de faturamento para a Contratada, o qual sendo 
mais econômico que as propostas de preços apresentadas, a contratada 
obrigatoriamente deverá ajustar-se junto a este; 
4.1.19 O SESCOOP/TO analisará as cotações, de modo que o serviço 
escolhido reflita a melhor relação custo benefício para o SESCOOP/TO e 
para o desempenho do evento. 
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4.2 Reserva e Hospedagem em hotéis localizados em território nacional e 
internacional. 

4.2.1 Prestar serviços de reservas e hospedagem em hotéis localizados 
em território nacional e internacional; 
4.2.2 Prestar serviços de reservas de salas, auditórios, salões, com toda 
infraestrutura, solicitada para realização de eventos (reuniões, seminários, 
encontros e outros) em hotéis; 
4.2.3 Manter o sistema de gestão on-line atualizado e integrado com a 
rede hoteleira nacional, internacional, com ampla opção de hospedagens e 
tarifários em hotéis de 3, 4 e 5 estrelas.  
4.2.4 O sistema deverá disponibilizar, sempre que possível, no mínimo 
03 (três) opções de hotéis; 
4.2.5 Prestar informações sobre a rede hoteleira nacional e internacional.  
4.2.6 A contratada deverá obedecer aos seguintes prazos:  
 

a) Apresentação de propostas de preços de Hospedagens estaduais 
e nacionais: em até 01 (um) dia útil;  
b) Apresentação de propostas de preços de Hospedagens 
internacionais: em até 02 (dois) dias úteis.  
c) Confirmação de reservas e Hospedagens estaduais e nacionais: 
em até 01 (um) dia útil;  
d) Confirmação de reservas e Hospedagens internacionais: em até 02 
(dois) dias úteis.  
e) Alterações e remarcações: em até 01 (um) dia útil;  
f) Cancelamentos: 02 (dois) dias corridos antes do check-in.  

 
4.2.7 O não comparecimento sem comunicação prévia por escrito, na 
data prevista de chegada, será considerado "no show" (desistência sem 
cancelamento). Após este período a reserva será cancelada (com retenção 
de 100% (cem por cento) do valor pago), disponibilizando a vaga para outro 
interessado. Nesse caso não haverá restituição do valor pago ao SESCOOP-
TO. 
4.2.8 Para todos os serviços a serem prestados pela Empresa 
Contratada, efetuar pesquisa para obtenção de descontos mais vantajosos, 
apresentando quando possível, no mínimo 03 (três) cotações/orçamentos, 
levando em conta as menores tarifas verificadas no momento da consulta. 
4.2.9 O SESCOOP/TO reserva-se ao direito de realizar mais 01(um) 
orçamento, nas condições de faturamento para a Contratada, o qual sendo 
mais econômico que as propostas de preços apresentadas, a contratada 
obrigatoriamente deverá ajustar-se junto a este; 
4.2.10 O SESCOOP/TO analisará as cotações, de modo que o serviço 
escolhido reflita a melhor relação custo benefício para o SESCOOP/TO e 
para o desempenho do evento. 

 
4.3 Locação de Veículo e Transfer/traslados nacionais e internacionais 
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4.3.1 Entende-se por translado/transfer: Serviço de transporte de 
passageiros ou turistas entre uma estação e um local de alojamento (ou vice-
versa), entre dois meios de transporte ou entre duas partes de uma viagem.  
4.3.2 Prestar os serviços de translado/Transfer e locação de veículos, 
com ou sem motorista, no território nacional e internacional, bem como, 
assessorar os beneficiários desses serviços, conforme pontos abaixo:  

a) Os ônibus, micro-ônibus e vans deverão ser disponibilizados limpos 
e higienizados, com as manutenções preventivas e corretivas 
atualizadas, de modo a se encontrar em perfeitas condições para 
realizar os serviços, dentro de padrões de segurança aceitáveis, de 
forma a evitar quebras no percurso, e não colocar os passageiros em 
situação de risco, inclusive possuir seguro total contra danos pessoais 
e materiais, contra terceiros e bens de terceiros, contra incêndio, roubo 
e furto;  
b) Os motoristas dos veículos deverão estar rigorosamente preparados 
para prestar os serviços, devidamente habilitados possuindo simetria 
entre o transporte que dirige e a categoria de CNH, tendo suas funções 
legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho, uniformizado de 
acordo com a solicitação, identificado através de crachá com fotografia 
recente;  
c) Os profissionais deverão manter disciplina e cordialidade na 
execução dos serviços, e caso o SESCOOP/TO constate que o 
profissional apresentou conduta incompatível, deverá comunicar a 
CONTRATADA, a fim de promover a substituição imediata do 
profissional;  
d) Na ocorrência do transporte colocado à disposição apresentar algum 
defeito que impeça a continuação do deslocamento, a CONTRATADA 
substituirá este, por outro veículo com as mesmas características, seja 
da sua frota ou de terceiros, sem ônus para o SESCOOP/TO, no prazo 
máximo de 01 (uma) hora, caso não haja prejuízo para o objetivo da 
viagem; 
e) A contratada deverá prestar informações sobre percurso de 
traslados nacionais e internacionais; 

4.3.3 Contratação de seguro de viagem para os passageiros, quando for 
necessário; 
4.3.4 A contratada obriga-se a cumprir todos os itinerários e horários pré-
determinados e realizar Transfer/traslados com conforto, segurança, 
confiança veicular e apresentar ao SESCOOP/TO, antes da realização dos 
serviços de Transfer/traslados, os seguintes documentos: 

a) Certificado de Registro para Fretamento CRF - emitido pela Agência 

Nacional de transportes terrestres ANTT, da empresa que irá prestar 

os serviços, quando for o caso;  

b) Autorização de viagem junto a ANTT (Agência Nacional de Trânsito 

e Transportes), antes do inicio da viagem, quando for o caso;  
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c) Seguro total do veículo e de responsabilidade civil, incluindo danos 

aos passageiros e a terceiros envolvidos;  

d) É expressamente proibido o transporte de menores de 18 anos, de 

passageiros em pé e de passageiros “carona” que não esteja em 

evento de interesse do SESCOOP/TO, salvo para socorro de outro 

veiculo que estiver sinistrado.  

e) Os veículos deverão ser movidos, preferencialmente, a combustível 

de origem renovável (biodiesel). 

4.3.5 A contratada deverá obedecer aos seguintes prazos:  
a) Cotação de serviços de Transfer/traslados nacionais: em até 01 
(um) dia útil;  
b) Cotação de serviços de Transfer/traslados internacionais: em até 
02 (dois) dias úteis;  
c) Confirmação dos serviços de Transfer/traslados nacionais: em até 
01 (um) dia útil;  
d) Confirmação dos serviços de Transfer/traslados internacionais: em 
até 02 (dois) dias úteis; 
e)  Alterações e remarcações: em até 01 (um) dia útil;  
f) Cancelamentos: 02 (dois) dias corridos antes da execução dos 
serviços. 

4.3.6 Contratação de seguro de viagem para os passageiros, quando for 
necessário; 
4.3.7 Para todos os serviços a serem prestados pela Empresa 
Contratada, efetuar pesquisa para obtenção de descontos mais vantajosos, 
apresentando quando possível, no mínimo 03 (três) cotações/orçamentos, 
levando em conta as menores tarifas verificadas no momento da consulta. 
4.3.8 O SESCOOP/TO reserva-se ao direito de realizar mais 01(um) 
orçamento, nas condições de faturamento para a Contratada, o qual sendo 
mais econômico que as propostas de preços apresentadas, a contratada 
obrigatoriamente deverá ajustar-se junto a este; 
4.3.9 O SESCOOP/TO analisará as cotações, de modo que o serviço 
escolhido reflita a melhor relação custo benefício para o SESCOOP/TO e 
para o desempenho do evento. 
 

4.4 Da Forma de Remuneração da Contratada 
 

4.4.1 Pelos serviços prestados, discriminado no objeto deste termo de 
referência, o SESCOOP/TO remunerará a contratada apenas pela emissão 
de bilhete de passagem aérea emitida, pacote de viagem, hospedagem, 
Transfer/traslados pelo regime de TAXA DE TRANSAÇÃO; 
4.4.2 Por esse regime de TAXA DE TRANSAÇÃO, o SESCOOP/TO 
pagará à contratada uma taxa para cada bilhete de passagem aérea emitido, 
pacote de viagem (por passageiro), reservas e hospedagem em hotéis, 
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Transfer/traslados (por autorização/ordem de serviço), que será a única 
remuneração devida pela prestação dos serviços; 
4.4.3 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR 
POR TAXA DE TRANSAÇÃO para emissão de bilhete de passagem aérea, 
reservas e hospedagens em hotéis e pacotes de viagens, Transfer/traslados, 
observada as exigências deste termo de referência. Somente será permitido 
incluir no custo dos serviços a taxa de transação com o valor da proposta da 
contratada e as taxas de embarque previstas na legislação vigente, não 
sendo permitidas quaisquer outras cobranças pelos serviços prestados. 
4.4.4 Entende-se por TRANSAÇÃO: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
FORMA DE 

REMUNERAÇÃO 

1 

Emissão de bilhete de passagem aérea de ida e 
volta por uma mesma companhia; (Considera-se 
ida e volta todo o trecho entre a origem e o destino 
por uma mesma companhia, independente de 
existirem conexões ou escalas). 

01 (uma) Transação 

2 
Emissão de bilhete de passagem aérea somente 
de ida ou somente volta. 

01 (uma) Transação 

3 

Emissão de bilhete de passagem aérea de ida e 
volta por companhias diferentes; (Considera-se ida 
e volta todo o trecho entre a origem e o destino por 
companhias diferentes, independente de existirem 
conexões ou escalas). 

02 (duas) Transações 

4 
A remarcação de bilhete de passagem aérea não 
utilizado (não voado). 

01 (uma) Transação 

5 
Alteração de horário ou data do bilhete de 
passagem aérea emitido. 

01 (uma) Transação 

6 
Emissão de pacotes de viagens, incluindo 
passagem aérea, hospedagem e Transfer/traslado, 
(por passageiro). 

01 (uma) Transação 

7 
Cancelamento de bilhete de passagem aérea 
nacional ou internacional. 

01 (uma) Transação 

8 

Confirmação de hospedagem em hotéis nacionais 
ou internacionais, por Autorização/Ordem de 
serviço enviado pelo SESCOOP/TO, independente 
da quantidade de hóspedes; Ocorrendo alteração 
(acréscimo/decréscimo/substituição de hóspede) 
no quantitativo previsto na Autorização/Ordem de 
serviço desde que seja no mesmo hotel não haverá 
cobrança de uma nova transação. 

01 (uma) Transação 

9 
Cancelamento de reservas e hospedagem em 
hotéis nacionais ou internacionais. 

01 (uma) Transação 

10 

Locação de veículos e Transfer/traslados (Ônibus, 
micro ônibus e vans) nacionais e internacionais, por 
Autorização/Ordem de serviço enviado pelo 
SESCOOP/TO; Ocorrendo alteração (acréscimo/ 
decréscimo) no quantitativo de pessoas previsto na 
Autorização/Ordem de serviço desde que não 
implique na mudança da categoria do veículo e no 

01 (uma) Transação 
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percurso não haverá cobrança de uma nova 
transação. 

11 
Cancelamento de Locação de veículo 
Translado/Transfer nacionais e Internacionais. 

01 (uma) Transação 

 
 
4.5 Critério de Preços 
 

4.5.1 Os preços das passagens aéreas a serem pagos pelo 
SESCOOP/TO serão formados única e exclusivamente pelos valores das 
tarifas das companhias aéreas, incluído as taxas previstas na legislação 
vigente, mais a TAXA DE TRANSAÇÃO; 
4.5.2 Os preços dos pacotes de viagem (passagem aérea, hospedagem, 
Transfer/traslado) a serem pagos pelo SESCOOP/TO serão formados única 
e exclusivamente pelos valores das tarifas das companhias aéreas, incluído 
as taxas previstas na legislação vigente, mais a TAXA DE TRANSAÇÃO, por 
passageiro; 
4.5.3 Os preços das diárias de hospedagem e reservas de hotelaria a 
serem pagos pelo SESCOOP/TO serão formados única e exclusivamente 
pelas tarifas de balcão dos hotéis, mais a TAXA DE TRANSAÇÃO, por 
autorização/ordem de fornecimento; 
4.5.4 Os preços dos serviços de Transfer/traslados nacionais e 
internacionais a serem pagos pelo SESCOOP/TO serão formados única e 
exclusivamente pelos valores das tarifas das empresas contratadas, mais a 
TAXA DE TRANSAÇÃO por autorização/ordem de fornecimento; 
4.5.5 O SESCOOP/TO poderá verificar no mercado os preços cobrados 
por outros Fornecedores, ficando a contratada sujeito as penalidades 
contratuais nos casos de cobranças de preços acima dos preços de 
mercado.  

 

5 SISTEMA DE GESTÃO 

 
5.1 A empresa deverá disponibilizar para o uso do SESCOOP/TO, um 
sistema de viagens corporativas que atenda os seguintes critérios: 

5.1.1 Estar completamente implantado em até 30 (trinta) dias corridos 
após a assinatura do CONTRATO; 
5.1.2 Disponibilizar, para utilização nas instalações do SESCOOP/TO 
durante toda vigência do contrato, licença de uso de software ou sistema 
online para serviços de reserva e emissão de passagens aéreas nacionais e 
Hotelaria Nacional e Internacional, sem ônus adicionais; 
5.1.3 Realizar programa de treinamento e capacitação do software 
indicado na alínea anterior para, no mínimo, 02 (dois) colaboradores do 
SESCOOP/TO em até 30 (trinta) dias após a assinatura do CONTRATO; 
5.1.4 Permitir customização da política de viagens do SESCOOP/TO em 
níveis de reserva e emissão de bilhetes de passagens aéreas, níveis de 
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consultas e relatórios, podendo ser alterada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
5.1.5 O Sistema ficará hospedado na estrutura da CONTRATADA e será 
acessado pelos colaboradores do SESCOOP/TO através da Rede Mundial 
de Computadores (internet) através de autenticação de usuário e senha, 
fornecidos previamente pela contratada. 
5.1.6 Ter acesso via WEB, inclusive pelos equipamentos portáteis, tais 
como: smartphone, ipad, tablet, etc., com login e senha para os usuários 
indicados pelo SESCOOP/TO; 
5.1.7 Estar disponível 24 horas por dia, ininterruptamente, inclusive aos 
finais de semana e nos feriados; 
5.1.8 Disponibilizar a quantidade de 03 (três) senhas nos seguintes 
níveis de acesso: consultas, reservas, emissões, confirmações, alterações, 
cancelamentos e acesso a todos os relatórios e funcionalidades do sistema, 
conforme solicitado pelo SESCOOP/TO; 
5.1.9 Qualquer senha criada e/ou solicitada a Contratada é de caráter 
exclusivamente pessoal e intransferível, respondendo o SESCOOP/TO por 
qualquer utilização que ela tenha, mesmo indevidas ou realizadas por 
terceiros; 
5.1.10 As reservas, emissões dos bilhetes de passagens aéreas e 
Transfer/traslados internacionais e serviços correlatos serão solicitadas por 
e-mail e/ou fax a Contratada; 
5.1.11 A contratada deverá disponibilizar um canal de atendimento e 
suporte, por meio de telefone e/ou chat e/ou e-mail, objetivando a resolução 
dos eventuais problemas apresentados no sistema num prazo máximo de 02 
(duas) horas; 
5.1.12 Possuir comunicação com os portais de todas as Companhias 
Aéreas Nacionais e das principais Companhias Aéreas Internacionais para 
cotações e reservas online; 
5.1.13 Permitir pesquisa de pelo menos 03 (três) alternativas de voos das 
companhias aéreas existentes e reservas online de voos que exibam 
claramente o número e o local de escalas e conexões; 
5.1.14 Permitir a pesquisa de preferência de voos, por meio de uma janela 
de horários antes e depois do horário de preferência previsto para o voo; 
5.1.15 Disponibilizar campo apropriado para o preenchimento de 
justificativa quando houver a escolha das tarifas mais caras; 
5.1.16 Permitir solicitações de viagens em grupo; 
5.1.17 Permitir ao SESCOOP/TO, através do gestor do contrato, a 
emissão a qualquer tempo, de relatórios operacionais e de gestão online. 
Estes relatórios deverão estar disponíveis de forma resumida e analítica por 
área solicitante, por centro de custo, por viajante, por período ou data da 
viagem, por fornecedor, sempre com subtotais e totais, apresentando as 
seguintes informações: 
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5.1.17.1. Relatório de solicitações dos serviços, indicando a data e 
horário da solicitação realizada pelo SESCOOP/TO e a data e horário do 
início dos serviços solicitados; 
5.1.17.2. Relatório de passagens aéreas emitidas com identificação 
dos passageiros, datas e horários dos voos, trechos ida e/ou volta e 
valores dos bilhetes; 
5.1.17.3. Relatório de bilhetes não voados; 
5.1.17.4. Relatório de bilhetes cancelados e valores para reembolso; 
5.1.17.5. Relatório de bilhetes reemitidos; 
 

5.1.18 Possuir navegadores compatíveis: Microsoft Internet Explorer 7.0 
ou superior, Mozila Firefox, Google Chrome; 
5.1.19 Disponibilizar acesso em Sistema Operacional dos dispositivos 
móveis: Andróid, IOS; 
5.1.20 O sistema deve permitir a exportação de relatórios para o formato 
Excel e PDF; 
5.1.21 Qualquer custo de adaptação das ferramentas informatizadas aos 
requisitos técnicos exigidos em qualquer ponto desse edital e seus anexos 
é de responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus para o 
SESCOOP/TO. 

 
 

6 DOS LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
6.1 O local e a infraestrutura necessária para a realização dos serviços serão 
de responsabilidade da contratada;  
6.2 A execução dos serviços será de acordo com as demandas do 
SESCOOP/TO;  
 
 

7 DA VIGÊNCIA 

 
7.1 Os serviços objeto desta licitação serão contratados por um período de 12 
(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por igual período ou fração, de comum acordo entre as partes, por 
meio de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses.  
 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1 Manter contato com o SESCOOP/TO, por meio do gestor do contrato, 
sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos serviços objeto deste 
instrumento, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
determinados pela urgência de cada caso;  
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8.2 Manter durante toda a execução do Contrato responsabilidade com as 
obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
8.3 Para todos os serviços a serem prestados pela Empresa Contratada, é 
imprescindível a economicidade e a qualidade, de acordo com os critérios 
estipulados no edital de licitação;  
8.4 Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso, quando for o caso, em 
favor de outras empresas aéreas, nos bilhetes em cujos trechos não for possível 
o atendimento, em função do horário e rotas escolhidos pelo usuário; 
8.5 Cumprir as normas estabelecidas em relação ao sistema de tarifas aéreas 
em vigor observando a legislação; 
8.6  Prestar informações sobre as tabelas das tarifas aplicadas pelas 
companhias aéreas, uma vez que as mesmas deverão ser fixadas 
individualmente e registradas junto ao DAC – Departamento de Aviação Civil, 
para fins de controle sobre o faturamento;  
8.7 Observar a legislação que regulamenta a emissão de passagens 
internacionais, quando for o caso;  
8.8 Honrar pontualmente os compromissos assumidos com as empresas de 
hospedagens e de transportes aéreos e terrestres independentemente da 
vigência do contrato, ficando claro que SESCOOP/TO não responderá solidária 
ou subsidiariamente; 
8.9 Reembolsar o Contratante no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias 
o preço equivalente ao valor impresso no bilhete, deduzido o valor do desconto 
e da multa cobrada pela empresa aérea, se for o caso, de qualquer passagem 
não utilizada que ele venha devolver à Contratada, inclusive na ocorrência de 
rescisão ou extinção do Contrato, independente do cumprimento de obrigações 
de terceiros; 
8.10 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, 
integralmente, o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida 
pelo Contratante;  
8.11 Arcar com eventuais prejuízos causados a contratante e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos, na execução dos serviços;  
8.12 Manter sistema de gestão on-line via web em pleno funcionamento para 
atendimento durante 24 horas para efetuar cotações, reservas, emissões de 
bilhetes de passagem aérea e hospedagem em geral, devidamente integrado às 
companhias aéreas e às redes hoteleiras; 
8.13 Manter consultor de relacionamento disponível em horário de expediente, 
das: 08:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, por telefone, e-mail ou qualquer outro 
meio de comunicação de fácil utilização, para atendimento prioritário às 
demandas de pacotes de viagem, viagens internacionais e Transfer/traslados 
nacionais e internacionais; 
8.14 Disponibilizar atendimento de plantão com consultor de relacionamento 
para atendimento durante 24 horas. O atendimento poderá ser feito por telefone 
celular ou qualquer outro meio de comunicação (inclusive em finais de semana 
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e feriados), possibilitando a efetiva solução para eventuais problemas 
decorrentes da prestação de serviços, bem como dar suporte a atendimentos 
emergenciais que extrapolem os dias/horários determinados no atendimento 
normal.  
8.15 A contratada deverá fornecer o número de telefone do atendimento ou 
qualquer outro meio de comunicação de fácil utilização para atendimento ao 
plantão;  
8.16 Outros serviços que se incluam no âmbito de atuação de AGÊNCIA ou 
OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO, poderão ser requisitados à 
proponente que vier a ser contratada. 
8.17 A contratada deverá manter preposto, aceito pelo SESCOOP/TO, durante 
o período de vigência do Contrato, para representá-la na execução e gestão do 
Contrato. 
8.18 A Contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto desta 
licitação, salvo se houver prévia autorização do SESCOOP/TO.  
8.19 Efetuar os serviços de reserva e fornecimento de bilhetes de quaisquer 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, solicitadas pelo SESCOOP/TO;  
8.20 Fornecer bilhetes de passagens de todas as companhias aéreas 
nacionais e internacionais, sempre procurando a tarifa de menor preço, 
conciliando com os horários solicitados pelo SESCOOP/TO;  
8.21 Reservas e fornecimentos de pacotes de viagens, estando incluído no 
pacote de viagens nacional e internacional: Passagem aérea, Hospedagem, 
Transfer, e, se for o caso, serviços de intérprete, transportes terrestres para 
eventos, seguros de viagem e outros serviços conexos;  
8.22 No caso de pacotes de viagens com Agencia Oficial do evento, o 
SESCOOP/TO pagará pelo serviço no máximo o valor cobrado pela Agencia 
Oficial do evento, acrescido do valor da transação, não cabendo outro 
pagamento à contratada;  
8.23 Efetuar cotações, reservas e confirmações de hotéis; 
8.24 Efetuar reservas, marcação, remarcação, cancelamentos, reembolsos e 
créditos de passagens aéreas, hospedagens, Transfer/traslados para o 
SESCOOP/TO, utilizando, prioritariamente, as tarifas mais econômicas; 
8.25 Dar assistência aos passageiros, subsidiando-o com informações e 
orientações necessárias e pertinentes para a viagem, tais como casos de 
cancelamento, atraso ou overbooking do voo, remarcação, créditos, seguro 
obrigatório e outros problemas ou dúvidas; 
8.26 Apresentar, juntamente com as faturas de hotéis, a Nota Fiscal/Fatura de 
acordo com a legislação vigente, de serviços relativos às diárias, constando a 
data, período de hospedagem e nome (s) do (s) hospede (s). Não serão aceitas 
cobranças de serviços referentes à alimentação, frigobar, telefones, lavanderia 
e outros;  
8.27 Emissão de relatório demonstrativo das passagens fornecidas, reservas 
de hotéis, Transfer/traslados e quaisquer outros serviços, através de sistema on-
line. O Contratante se reserva no direito de pedir quaisquer outros relatórios que 
eventualmente necessitar, inclusive por meio eletrônico;  
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8.28 Ressarcimento ao SESCOOP/TO de valores eventualmente faturados a 
maior, corrigidos de eventual perda;  
8.29 Extensão das vantagens propostas nesta licitação aos funcionários da 
Contratante, embora sem responsabilidade para com a mesma;  
8.30 Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com o SESCOOP/TO, 
para o fluxo operacional da prestação de serviços objeto deste edital;  
8.31 Providenciar em até 24 horas após o recebimento do pedido, cotação para 
seguro de acidentes pessoais e assistência médica e odontológica; reembolso 
de despesas hospitalares e com farmácia; traslado e repatriamento em caso de 
acidente/doença ou morte, em viagens ao exterior. 
8.32 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas diretas ou 
indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e 
quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 
serviços, ficando ainda o Contratante, isento de qualquer vínculo empregatício 
com os mesmos, bem como aquelas com os serviços de entrega dos bilhetes 
nos endereços fornecidos pelo contratante.  
 

9 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
9.1 Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados; 
9.2 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;  
9.3 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que se verificar no 
fornecimento dos bilhetes de passagens ou na prestação de quaisquer outros 
serviços, podendo interromper imediatamente a execução do Contrato.  
9.4 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, por intermédio de um 
colaborador designado para este fim.  
9.5 Atestar as faturas correspondentes ao fornecimento e aos serviços 
executados;  
9.6 Efetuar os pagamentos na conta bancária informada pela licitante em 
conformidade com o cronograma de pagamentos do SESCOOP/TO.  
9.7 Efetuar a reserva/confirmações dos serviços, através do sistema online 
ou por e-mail; 
9.8 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto de cotação.  
9.9 Atestar as faturas correspondentes ao fornecimento e aos serviços 
executados.  
9.10 Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento deste contrato.  
9.11 Aplicar as penalidades e sanções regulamentares e contratuais.  
9.12 Notificar, por escrito, através da fiscalização e fixando-lhe prazo para 
correção, todas as irregularidades, caso houver, encontradas na execução do 
objeto contratado.  
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9.13 Convocar para reuniões de alinhamento, nivelamento sobre a execução 
dos serviços, sempre que julgar necessário, com a CONTRATADA para 
esclarecimento de eventuais dúvidas e tratamento de desvios e incorreções. 
9.14 Recusar a execução de qualquer serviço em desacordo com as 
especificações constantes do instrumento convocatório;  
9.15 Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA.  
 

10 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
10.1 O pagamento deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura de acordo com a legislação vigente, 
correspondente ao serviço prestado, devidamente atestado pelo setor 
competente; 
10.2 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/fatura, motivada por erro ou 
incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a 
partir da data de sua reapresentação; 
10.3 Encaminhar anexado à nota fiscal ou fatura, relatório de todos os serviços 
contratados com as companhias aéreas, as locadoras de veículos, as redes 
hoteleiras e as companhias de seguros, interpretes, guias, tradutores e serviços 
correlatos devidamente especificados e comprovados; 
10.4 Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, mediante Certidão Negativa de Débitos 
emitida no site da Secretaria da Receita Federal; Certidão Negativa de Débito 
Estadual; Certidão Negativa de Débito Municipal, Prova de situação regular 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através de 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;  
10.5 O SESCOOP/TO reserva-se ao direito de utilizar os pagamentos devidos 
para cobrir possíveis despesas com multas, indenização a terceiros, ou outros 
custos de responsabilidade da contratada.  
10.6 A contratada deverá emitir o faturamento com os seguintes dados: 
usuários, trechos, períodos, datas de ida/volta, horários, nº vôo, nº do bilhete, 
classe, tipo de tarifa, valor da tarifa, taxas (de acordo com a legislação vigente), 
vencimento, valor da transação e valor total a ser pago. 
10.7 O CONTRATANTE poderá sustar sem aviso prévio o pagamento de 
qualquer fatura, no todo ou em parte, se a CONTRATADA deixar de cumprir o 
disposto em qualquer das cláusulas do Contrato;  
 

11 DAS PENALIDADES 

 
11.1 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do 
compromisso assumido com o SESCOOP, as penalidades administrativas 
aplicadas à CONTRATADA serão: 

a. Advertência; 
b. Multa; 
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c. Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento 
de contratar com o SESCOOP por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

11.2 No caso de atraso injustificado de qualquer prazo dos serviços 
contratados a CONTRATADA estará sujeita, garantida a prévia defesa e sem 
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, à penalidade 0,5% (zero 
vírgula cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) 
do valor do serviço. 
11.3 O prazo máximo para recolhimento da multa aplicada será de até 10 (dez) 
dias úteis a contar do recebimento da intimação pela CONTRATADA. 
11.4 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será 
notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, 
contados da notificação. 
11.5 O valor da multa aplicada será descontado do pagamento e, se for o caso, 
cobrado judicialmente. 
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ANEXO II - Modelo de Procuração para Credenciamento 

 
 
 
                                                    PROCURAÇÃO 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF 
[Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO COMPLETO], por seu(s) representante(s) 
legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, o Sr 
[QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito no CPF [Nº do CPF]; portador do RG [Nº 
do RG], residente em [ENDEREÇO COMPLETO], ao qual OUTORGA AMPLOS 
PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2018 do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no Estado do Tocantins, podendo, inclusive, formular lances, 
complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição 
de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações e assinar 
declarações, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento 
deste mandato. 
 
Palmas-TO, ____ de ____________ de 2018 
 
 
 
 
. 

___________________________________________  
Razão Social 
Representante(s) legal(is) com carimbo da Licitante 
[Reconhecer Firma] 
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Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento1 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
A [RAZÃO SOCIAL], CNPJ/MF n.º [Nº do CNPJ], localizada à [ENDEREÇO 
COMPLETO], DECLARA, sob as penas da Lei que cumpre todos os requisitos 
de habilitação estabelecidos para o certame licitatório Pregão Presencial nº 
001/2018 do SESCOOP/TO. 
 
 
 
Palmas-TO, ____de _____________ de 2018. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome: -[Representante Legal] 
RG nº [do signatário] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________  
1 OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou 
procurador credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. 
Deverá ser apresentada durante o credenciamento e fora dos envelopes 
Proposta e Habilitação. 
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Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa e EPP 
Pregão Presencial nº 001/2018 

 
 
 

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA¹ 

 

Informar o porte de sua empresa:  
 
[ ] MICROEMPRESA – Faturamento bruto anual de até R$ 360.000,00 e não 
atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06.  
 
[ ] PEQUENA EMPRESA - Faturamento bruto anual de até R$ 3.600.000,00 e não 
atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06.  
 
[ ] MÉDIA E GRANDE EMPRESA - Faturamento bruto anual acima de R$ 3.600.000,00 
e / ou atendimento às vedações constantes no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 
123/06.  
 
Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar o tramite processual 
da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do porte da empresa.  
Asseguro, que quando solicitado, pela contratante, faremos a comprovação dos dados 
aqui informados, sob pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal 
Brasileiro.  
Por ser a presente declaração a manifestação fiel de minha livre vontade, firmo este 
documento, para os fins de direito.  
 
 
___________________________________________ 
Razão Social 
Representante (s) legal (is) com carimbo da Licitante 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________  

1 OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou 
procurador credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser 
apresentada durante o credenciamento e fora dos envelopes Proposta e Habilitação. 
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Anexo V – Modelo de Proposta de Preços 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Fone/Fax:   
Conta Corrente nº                 Banco:                          Nº da Agência: 
Validade da Proposta(não inferior a 60 dias corridos): 
Nome do Responsável para assinatura do contrato:                                                     
 
 

Item Objeto Forma de 
remuneração 

Estimativa de 
transações 
(a) 

Valor unitário 
da transação 
(b) 

Valor total 
A x b 

1 Emissão de bilhete de passagem aérea 
de ida e volta por uma mesma 
companhia; (Considera-se ida e volta 
todo o trecho entre a origem e o destino 
por uma mesma companhia, 
independente de existirem conexões ou 
escalas). 

01 (uma) 
Transação 

710   

2 Emissão de bilhete de passagem aérea 
somente de ida ou somente volta. 

01 (uma) 
Transação 

3 Emissão de bilhete de passagem aérea 
de ida e volta por companhias diferentes; 
(Considera-se ida e volta todo o trecho 
entre a origem e o destino por 
companhias diferentes, independente de 
existirem conexões ou escalas). 

02 (duas) 
Transações 

4 A reemissão de bilhete de passagem 
aérea não utilizado 
(não voado). 

01 (uma) 
Transação 

5 Alteração de horário ou data do bilhete de 
passagem aérea emitido. 

01 (uma) 
Transação 

6 Emissão de pacotes de viagens, incluindo 
passagem aérea, hospedagem e 
transfer/traslado, (por passageiro). 

01 (uma) 
Transação 

7 Cancelamento de bilhete de passagem 
aérea nacional ou internacional. 

01 (uma) 
Transação 

8 Confirmação de hospedagem em hotéis 
nacionais ou 
internacionais, por Autorização/Ordem de 
serviço enviado pelo SESCOOP/TO, 
independentemente da quantidade de 
hóspedes; Ocorrendo alteração 
(acréscimo/decréscimo/substituição de 
hóspede) no quantitativo previsto na 
Autorização/Ordem de serviço desde que 

01 (uma) 
Transação 
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seja no mesmo hotel não haverá 
cobrança de uma nova transação. 

9 Cancelamento de reservas e 
hospedagem em hotéis nacionais ou 
Internacionais. 

01 (uma) 
Transação 

10 Locação de veículos e transfer/traslados 
(Ônibus, micro ônibus e vans) nacionais e 
internacionais, por 
Autorização/Ordem de serviço enviado 
pelo SESCOOP/TO; Ocorrendo alteração 
(acréscimo/ decréscimo) no quantitativo 
de pessoas previsto na 
Autorização/Ordem de serviço desde que 
não implique na mudança da categoria do 
veículo e no percurso não haverá 
cobrança de uma nova transação. 

01 (uma) 
Transação 

11 Cancelamento de Locação de veículo 
Translado/Transfer nacionais e 
Internacionais. 

01 (uma) 
Transação 

Valor global por extenso (A x B): 
 

 
O valor unitário por transação é de R$ _______ (por extenso), sendo o valor 
global de nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação e seus 
anexos de R$ _________(por extenso). 
 
 
OBSERVAÇÕES: 1 - Nos valores acima estão incluídos todos os custos de despesas, tais 
como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, 
transporte, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação;  
 
2 - As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ da 
proposta/documentos de habilitação, apresentados na Licitação.  
 
  
  
  
 
Palmas,TO____  de______ de 2018  
 
 

 
________________________________________ 
Nome: -[Representante Legal] 
RG nº [do signatário] 
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Anexo VI – Declaração de mão-de-obra de menores 
 

 
DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES 

 
A [RAZÃO SOCIAL], CNPJ/MF n.º [Nº do CNPJ], localizada à 

[ENDEREÇO COMPLETO], DECLARA, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
 

Palmas-TO, ____de _____________ de 2018. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome: -[Representante Legal] 
RG nº [do signatário] 
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Anexo VII – Declaração de inexistência de fato superveniente 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
A [RAZÃO SOCIAL], CNPJ/MF n.º [Nº do CNPJ], localizada à [ENDEREÇO 
COMPLETO], DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório Pregão 
Presencial 001/2018 do SESCOOP/TO, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
 
 
 
 
 

 
Palmas-TO, ____de _____________ de 2018. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome: -[Representante Legal] 
RG nº [do signatário] 
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS– 
SESCOOP/TO E, DE OUTRO LADO, 
_______________________________________ 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
50101.000020/2018-58, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
001/2018).  

 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS - 
SESCOOP/TO, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Quadra 110 
Norte, Avenida JK, LT 11, Plano Diretor Norte, em CEP: 77.006-130, Palmas/TO, 
inscrito no CNPJ sob o nº 07.330.977/0001-16, neste ato representado pelo 
Presidente, RICARDO BENEDITO KHOURI, portador da cédula de identidade 
n°, 15.993.801 SSP/SP, e do CPF n° 057.905.488-81 e pela Superintendente 
MARIA JOSÉ ANDRADE LEÃO DE OLIVEIRA, portador da cédula de 
identidade n°, 297.279 2ª Via SSP/TO, e do CPF n° 518.067.626-68, doravante 
designado CONTRATANTE e, de outro lado, 
__________________________________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº._________________, com sede em 
_______________, à ___________________________________, neste ato 
representada por ___________________, portador da cédula de identidade nº. 
___________________ e do CPF nº. ______________,doravante denominada 
CONTRATADA, considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 001/2018, e 
o despacho, que homologou e adjudicou à CONTRATADA, têm entre si, justo e 
acordado, o presente contrato, nos termos do Regulamento de Licitações e 
Contratos do Sescoop, aprovado pela Resolução Nº. 850, de 28 de fevereiro de 
2012, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.2 O objeto do presente instrumento consiste na prestação de serviços de 
consulta, reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de 
bilhetes de passagens aéreas, seguro de viagens quando for o caso, 
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reservas em hotéis, locação de veículos e serviços correlatos, no âmbito 
nacional e internacional, para atender as necessidades do SESCOOP/TO. 
 
Parágrafo Único - Passam a fazer parte integrante deste instrumento 
independentemente de transcrição, o Processo Administrativo nº. 
50101.000020/2018-58, Edital Pregão Presencial nº. 001/2018, seus anexos e a 
proposta da CONTRATADA, datada de ______________.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços objeto do presente contrato, 
atentando, sempre, para a boa qualidade e eficácia dos serviços, obrigando-se, 
ainda, a:  
 
2.1 Manter contato com o SESCOOP/TO, por meio do gestor do contrato, 
sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos serviços objeto deste 
instrumento, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
determinados pela urgência de cada caso;  
2.2 Manter durante toda a execução do Contrato responsabilidade com as 
obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
2.3 Para todos os serviços a serem prestados pela Empresa Contratada, é 
imprescindível a economicidade e a qualidade, de acordo com os critérios 
estipulados no edital de licitação;  
2.4 Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso, quando for o caso, em 
favor de outras empresas aéreas, nos bilhetes em cujos trechos não for possível 
o atendimento, em função do horário e rotas escolhidos pelo usuário; 
2.5 Cumprir as normas estabelecidas em relação ao sistema de tarifas aéreas 
em vigor observando a legislação; 
2.6  Prestar informações sobre as tabelas das tarifas aplicadas pelas 
companhias aéreas, uma vez que as mesmas deverão ser fixadas 
individualmente e registradas junto ao DAC – Departamento de Aviação Civil, 
para fins de controle sobre o faturamento;  
2.7 Observar a legislação que regulamenta a emissão de passagens 
internacionais, quando for o caso;  
2.8 Honrar pontualmente os compromissos assumidos com as empresas de 
hospedagens e de transportes aéreos e terrestres independentemente da 
vigência do contrato, ficando claro que SESCOOP/TO não responderá solidária 
ou subsidiariamente; 
2.9 Reembolsar o Contratante no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias 
o preço equivalente ao valor impresso no bilhete, deduzido o valor do desconto 
e da multa cobrada pela empresa aérea, se for o caso, de qualquer passagem 
não utilizada que ele venha devolver à Contratada, inclusive na ocorrência de 
rescisão ou extinção do Contrato, independente do cumprimento de obrigações 
de terceiros; 
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2.10 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, 
integralmente, o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida 
pelo Contratante;  
2.11 Arcar com eventuais prejuízos causados a contratante e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos, na execução dos serviços;  
2.12 Manter sistema de gestão on-line via web em pleno funcionamento para 
atendimento durante 24 horas para efetuar cotações, reservas, emissões de 
bilhetes de passagem aérea e hospedagem em geral, devidamente integrado às 
companhias aéreas e às redes hoteleiras; 
2.13 Manter consultor de relacionamento disponível em horário de expediente, 
das: 08:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, por telefone, e-mail ou qualquer outro 
meio de comunicação de fácil utilização, para atendimento prioritário às 
demandas de pacotes de viagem, viagens internacionais e Transfer/traslados 
nacionais e internacionais; 
2.14 Disponibilizar atendimento de plantão com consultor de relacionamento 
para atendimento durante 24 horas. O atendimento poderá ser feito por telefone 
celular ou qualquer outro meio de comunicação (inclusive em finais de semana 
e feriados), possibilitando a efetiva solução para eventuais problemas 
decorrentes da prestação de serviços, bem como dar suporte a atendimentos 
emergenciais que extrapolem os dias/horários determinados no atendimento 
normal.  
2.15 A contratada deverá fornecer o número de telefone do atendimento ou 
qualquer outro meio de comunicação de fácil utilização para atendimento ao 
plantão;  
2.16 Outros serviços que se incluam no âmbito de atuação de AGÊNCIA ou 
OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO, poderão ser requisitados à 
proponente que vier a ser contratada. 
2.17 A contratada deverá manter preposto, aceito pelo SESCOOP/TO, durante 
o período de vigência do Contrato, para representá-la na execução e gestão do 
Contrato. 
2.18 A Contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto desta 
licitação, salvo se houver prévia autorização do SESCOOP/TO.  
2.19 Efetuar os serviços de reserva e fornecimento de bilhetes de quaisquer 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, solicitadas pelo SESCOOP/TO;  
2.20 Fornecer bilhetes de passagens de todas as companhias aéreas 
nacionais e internacionais, sempre procurando a tarifa de menor preço, 
conciliando com os horários solicitados pelo SESCOOP/TO;  
2.21 Reservas e fornecimentos de pacotes de viagens, estando incluído no 
pacote de viagens nacional e internacional: Passagem aérea, Hospedagem, 
Transfer, e, se for o caso, serviços de intérprete, transportes terrestres para 
eventos, seguros de viagem e outros serviços conexos;  
2.22 No caso de pacotes de viagens com Agencia Oficial do evento, o 
SESCOOP/TO pagará pelo serviço no máximo o valor cobrado pela Agencia 
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Oficial do evento, acrescido do valor da transação, não cabendo outro 
pagamento à contratada;  
2.23 Efetuar cotações, reservas e confirmações de hotéis; 
2.24 Efetuar reservas, marcação, remarcação, cancelamentos, reembolsos e 
créditos de passagens aéreas, hospedagens, Transfer/traslados para o 
SESCOOP/TO, utilizando, prioritariamente, as tarifas mais econômicas; 
2.25 Dar assistência aos passageiros, subsidiando-o com informações e 
orientações necessárias e pertinentes para a viagem, tais como casos de 
cancelamento, atraso ou overbooking do voo, remarcação, créditos, seguro 
obrigatório e outros problemas ou dúvidas; 
2.26 Apresentar, juntamente com as faturas de hotéis, a Nota Fiscal/Fatura de 
acordo com a legislação vigente, de serviços relativos às diárias, constando a 
data, período de hospedagem e nome (s) do (s) hospede (s). Não serão aceitas 
cobranças de serviços referentes à alimentação, frigobar, telefones, lavanderia 
e outros;  
2.27 Emissão de relatório demonstrativo das passagens fornecidas, reservas 
de hotéis, Transfer/traslados e quaisquer outros serviços, através de sistema on-
line. O Contratante se reserva no direito de pedir quaisquer outros relatórios que 
eventualmente necessitar, inclusive por meio eletrônico;  
2.28 Ressarcimento ao SESCOOP/TO de valores eventualmente faturados a 
maior, corrigidos de eventual perda;  
2.29 Extensão das vantagens propostas nesta licitação aos funcionários da 
Contratante, embora sem responsabilidade para com a mesma;  
2.30 Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com o SESCOOP/TO, 
para o fluxo operacional da prestação de serviços objeto deste edital;  
2.31 Providenciar em até 24 horas após o recebimento do pedido, cotação para 
seguro de acidentes pessoais e assistência médica e odontológica; reembolso 
de despesas hospitalares e com farmácia; traslado e repatriamento em caso de 
acidente/doença ou morte, em viagens ao exterior. 
2.32 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas diretas ou 
indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e 
quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 
serviços, ficando ainda o Contratante, isento de qualquer vínculo empregatício 
com os mesmos, bem como aquelas com os serviços de entrega dos bilhetes 
nos endereços fornecidos pelo contratante.  
2.33 Para todos os serviços a serem prestados pela Empresa Contratada, 
efetuar pesquisa para obtenção de descontos mais vantajosos, apresentando 
quando possível, no mínimo 03 (três) cotações/orçamentos, levando em conta 
as menores tarifas verificadas no momento da consulta. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
São obrigações do CONTRATANTE:  
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3.1 Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados; 
3.2 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;  
3.3 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que se verificar no 
fornecimento dos bilhetes de passagens ou na prestação de quaisquer outros 
serviços, podendo interromper imediatamente a execução do Contrato.  
3.4 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, por intermédio de um 
colaborador designado para este fim.  
3.5 Atestar as faturas correspondentes ao fornecimento e aos serviços 
executados;  
3.6 Efetuar os pagamentos na conta bancária informada pela licitante em 
conformidade com o cronograma de pagamentos do SESCOOP/TO.  
3.7 Efetuar a reserva/confirmações dos serviços, através do sistema online 
ou por e-mail; 
3.8 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto de cotação.  
3.9 Atestar as faturas correspondentes ao fornecimento e aos serviços 
executados.  
3.10 Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento deste contrato.  
3.11 Aplicar as penalidades e sanções regulamentares e contratuais.  
3.12 Notificar, por escrito, através da fiscalização e fixando-lhe prazo para 
correção, todas as irregularidades, caso houver, encontradas na execução do 
objeto contratado.  
3.13 Convocar para reuniões de alinhamento, nivelamento sobre a execução 
dos serviços, sempre que julgar necessário, com a CONTRATADA para 
esclarecimento de eventuais dúvidas e tratamento de desvios e incorreções. 
3.14 Recusar a execução de qualquer serviço em desacordo com as 
especificações constantes do instrumento convocatório;  
3.15 Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1 A CONTRATADA receberá as solicitações de serviços objeto deste edital 
através de sistema online disponibilizado pela contratada, correio-eletrônico e/ou 
aplicativos de mensagens; 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO  
 
5.1 O valor global estimado para o custeio do objeto contratual, para um período 
de 12 (doze) meses é de R$ 801.830,00 (oitocentos e um mil e oitocentos e trinta 
reais), sendo o valor unitário da transação R$ XX,XX (Valor por extenso.) 
 
5.2 A quantidade estimada de transações para o período de 12 (doze) meses é: 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES 

ANUAL ESTIMADA 

01 Passagens aéreas e Pacotes de viagens 
nacionais (emissão, remarcação e 
cancelamento por passageiro) 

400 

02 Reservas e Hospedagem em hotelaria nacional 
(por autorização/solicitação de serviço) 

276 

03 Locação de veículo e Transfer/traslados 
nacionais e serviços correlatos. (por 
autorização/solicitação de fornecimento) 

10 

04 Passagens aéreas e Pacotes de viagem 
internacional. (por passageiro) 

24 

Total 710 

 
Parágrafo Único - A estimativa dos valores acima constitui em mera previsão 
dimensionada, não estando o SESCOOP/TO obrigado a realizá-la em sua 
totalidade, e não cabendo à Contratada o direito de pleitear qualquer tipo de 
reparação. 
 
Parágrafo Segundo - Entende-se por TRANSAÇÃO: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
FORMA DE 

REMUNERAÇÃO 

1 

Emissão de bilhete de passagem aérea de ida e volta por uma mesma 
companhia; (Considera-se ida e volta todo o trecho entre a origem e o 
destino por uma mesma companhia, independente de existirem conexões ou 
escalas). 

01 (uma) Transação 

2 Emissão de bilhete de passagem aérea somente de ida ou somente volta. 01 (uma) Transação 

3 

Emissão de bilhete de passagem aérea de ida e volta por companhias 
diferentes; (Considera-se ida e volta todo o trecho entre a origem e o destino 
por companhias diferentes, independente de existirem conexões ou 
escalas). 

02 (duas) 
Transações 

4 A remarcação de bilhete de passagem aérea não utilizado (não voado). 01 (uma) Transação 

5 Alteração de horário ou data do bilhete de passagem aérea emitido. 01 (uma) Transação 

6 
Emissão de pacotes de viagens, incluindo passagem aérea, hospedagem e 
Transfer/traslado, (por passageiro). 

01 (uma) Transação 

7 Cancelamento de bilhete de passagem aérea nacional ou internacional. 01 (uma) Transação 

8 

Confirmação de hospedagem em hotéis nacionais ou internacionais, por 
Autorização/Ordem de serviço enviado pelo SESCOOP/TO, independente 
da quantidade de hóspedes; Ocorrendo alteração 
(acréscimo/decréscimo/substituição de hóspede) no quantitativo previsto na 
Autorização/Ordem de serviço desde que seja no mesmo hotel não haverá 
cobrança de uma nova transação. 

01 (uma) Transação 

9 
Cancelamento de reservas e hospedagem em hotéis nacionais ou 
internacionais. 

01 (uma) Transação 

10 

Locação de veículos e Transfer/traslados (Ônibus, micro ônibus e vans) 
nacionais e internacionais, por 
Autorização/Ordem de serviço enviado pelo SESCOOP/TO; Ocorrendo 
alteração (acréscimo/ decréscimo) no quantitativo de pessoas previsto na 
Autorização/Ordem de serviço desde que não implique na mudança da 
categoria do veículo e no percurso não haverá cobrança de uma nova 
transação. 

01 (uma) Transação 
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11 
Cancelamento de Locação de veículo Translado/Transfer nacionais e 
Internacionais. 

01 (uma) Transação 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  
 
6.1 O pagamento deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura de acordo com a legislação vigente, 
correspondente ao serviço prestado, devidamente atestado pelo setor 
competente; 
6.2 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/fatura, motivada por erro ou 
incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a 
partir da data de sua reapresentação; 
6.3 Encaminhar anexado à nota fiscal ou fatura, relatório de todos os serviços 
contratados com as companhias aéreas, as locadoras de veículos, as redes 
hoteleiras e as companhias de seguros, interpretes, guias, tradutores e serviços 
correlatos devidamente especificados e comprovados; 
6.4 Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, mediante Certidão Negativa de Débitos 
emitida no site da Secretaria da Receita Federal; Certidão Negativa de Débito 
Estadual; Certidão Negativa de Débito Municipal, Prova de situação regular 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através de 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;  
6.5 O SESCOOP/TO reserva-se ao direito de utilizar os pagamentos devidos 
para cobrir possíveis despesas com multas, indenização a terceiros, ou outros 
custos de responsabilidade da contratada.  
6.6 A contratada deverá emitir o faturamento com os seguintes dados: 
usuários, trechos, períodos, datas de ida/volta, horários, nº vôo, nº do bilhete, 
classe, tipo de tarifa, valor da tarifa, taxas (de acordo com a legislação vigente), 
vencimento, valor da transação e valor total a ser pago. 
6.7 O CONTRATANTE poderá sustar sem aviso prévio o pagamento de 
qualquer fatura, no todo ou em parte, se a CONTRATADA deixar de cumprir o 
disposto em qualquer das cláusulas do Contrato;  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
7.1 Os recursos financeiros necessários para execução do objeto do presente 
Contrato correrão à conta do Orçamento do CONTRATANTE;  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  
 
8.1 Na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar este 
instrumento, se negar à prestação dos serviços objeto do presente Contrato, ou 
ainda, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, o 
CONTRATANTE poderá optar pela adjudicação às licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA, a 
critério do CONTRATANTE, à aplicação das seguintes penalidades:  
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d. Advertência; 
e. Multa; 
f. Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento 
de contratar com o SESCOOP por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

8.2 No caso de atraso injustificado de qualquer prazo dos serviços 
contratados a CONTRATADA estará sujeita, garantida a prévia defesa e sem 
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, à penalidade 0,5% (zero 
vírgula cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) 
do valor do serviço, acrescidos de atualização monetária, de acordo com o 
INPC/IBGE ou outro que venha a substituí-lo, pro rata dia, sobre o valor do 
contrato. 
8.3 O prazo máximo para recolhimento da multa aplicada será de até 10 (dez) 
dias úteis a contar do recebimento da intimação pela CONTRATADA. 
8.4 O valor da multa aplicada será descontado do pagamento e, se for o caso, 
cobrado judicialmente. 
8.5 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será 
notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, 
contados da notificação. 
 
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
9.1 A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo setor 
administrativo financeiro do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL:  
 
10.1 A inexecução, total ou parcial, pela CONTRATADA, do previsto neste 
Contrato, dará ao CONTRATANTE o direito de considerá-lo rescindido, mediante 
notificação prévia, independentemente de qualquer providência judicial ou 
extrajudicial, sujeitando-se às sanções previstas, garantida prévia e ampla 
defesa em processo administrativo, especialmente se houver: 
 
a) não cumprimento de cláusulas deste Contrato; 
b) cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato;  
c) cometimento reiterado de falhas na sua execução;  
d) a decretação de falência, pedido de recuperação judicial ou a instauração de 
insolvência civil, a dissolução judicial e liquidação extrajudicial da 
CONTRATADA;  
e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência total 
ou parcial de obrigações;  
f) a dissolução da sociedade;  
 
Parágrafo Único - Além das condições estipuladas no caput, ante a falta de 
interesse do CONTRATANTE na continuidade da prestação de serviços pela 
CONTRATADA, caberá rescisão contratual do presente instrumento, no todo ou 
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em parte, mediante notificação prévia de 15 (quinze) dias, dando a plena 
quitação dos serviços até a data da rescisão.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1 Quaisquer rotinas e procedimentos não constantes neste instrumento 
deverão ser objeto de negociação direta e formal entre as partes mediante Termo 
Aditivo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  
 
12.1 A vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período ou fração, de 
comum acordo entre as partes, por meio de Termo Aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) meses.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
 
13 Fica eleito o foro de Palmas/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
instrumento;  
 
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 
conforme, firmam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas, cujo instrumento ficará arquivado na Seção competente das 
entidades signatárias.  

Palmas/TO, _____ de ________ de 2018.  
 
CONTRATANTE 
  
Ricardo Benedito Khouri 
Presidente 
 
Maria José Andrade Leão Oliveira 
Superintendente 
 
 
CONTRATADA  
 

 
TESTEMUNHAS  

 


