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CONTRATO Nº.013/2022-EGPA 
PROCESSO Nº 2022/1421806 

REF: Processo Licitatório Nº. 2021/1287118 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA 

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 

RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, DE UM LADO, ESCOLA DE 

GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ – 

EGPA E DE OUTRO A EMPRESA NORTE 

TURISMO LTDA. 

 

 

Pelo presente instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PARÁ – EGPA, com sede nesta cidade, sito à Av. José Malcher n. 900. Bairro 

Nazaré, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.914.737/0001-33, neste ato representado por sua 

Diretor Geral, WILSON LUIZ ALVES FERREIRA, brasileiro, joeense, CPF n.º 

659.365.232-68, portador da Cédula de Identidade n.º 3100658, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa NORTE TURISMO LTDA pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.570.254/0001-69, com sede 

na Travessa Padre Prudêncio 43, Campina - Belém-Pa, CEP: 66010-150, telefone (91) 

32228869/ 32244151/ 32249911, e-mail: financeiro.nortetur@gmail.com , neste ato 

representado pelo Sr. LEONARDO GUIMARÃES FORTENELE, brasileiro, portador 

do CPF nº. 692.072.402-20 e da Cédula de Identidade nº. 2992994 SSP/PA, doravante 

denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em 

conformidade com o Pregão Eletrônico Nº. 023/2021, e a legislação vigente, 

especialmente com as Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93 e mediante as cláusulas e 

condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02, 

Decreto Estadual n° 877/08 e Decreto Federal nº 878/08, no que couber a Lei Federal nº 

13.303/16, e demais legislações aplicáveis ao assunto. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação Pregão 

Eletrônico N° 023/2021 (Pregão Eletrônico) e aos termos da proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

A minuta deste Contrato foi aprovada pela Procuradoria Jurídica - PROJUR  da Escola 

de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA, conforme Parecer Jurídico  N° 

51/2022, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA QUARTA – DA COMPETÊNCIA 
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Este Ato será representado pelo SR. WILSON LUIZ ALVES FERREIRA, brasileiro, 

joeense, Diretor Geral Interino, nomeado através da portaria nº, de 18 e julho de 2022, 

publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 35049, portador da cédula de identidade 

nº 3100658 e inscrito no CPF nº 659.365.232-68, endereço eletrônico 

dg@egpa.pa.gov.br, com domicílio na Travessa Nove de Janeiro 2076, bairro São Brás, 

Cidade Belém, Estado Pará. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem como objeto o Registro de Preços para contratação futura de 

empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo sistema 

de gestão para solicitação de passagens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais 

e internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancelamento, 

reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de 

passagens, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, e quaisquer outras 

atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção 

via aérea, fluvial e terrestre, de servidores, em âmbito nacional ou internacional dos 

órgãos e entidades do Governo do Estado Pará, a fim de atender as necessidades dos 

órgãos e entidades do poder executivo estadual, de acordo com os termos e regras 

instituídos no edital e seus anexos. 

 

 

PASSAGENS 

AEREAS 

IDA/VOLTA 

PASSAGENS 

FLUVIAIS 

IDA/VOLTA 

PASSAGENS 

RODOVIARIAS 

IDA/VOLTA 

PASSAGENS 

INTERNACINAIS 

IDA/VOLTA 

300 280 180 30 

 

 

a) Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SERVIÇO DE AGÊNCIAMENTO DE VIAGENS 

O objeto deste Contrato será atendido, conforme a necessidade do Órgão Contratante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA

 DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

A) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as 

condições demonstradas para habilitação na Licitação efetuada, de modo a garantir o 

cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade 

expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações 

assumidas; 

B) A A Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA deverá ser 

informada sempre que houver alteração do Contrato Social da Empresa, através do envio 

de cópia do contrato atualizado. 

 

 

 

mailto:dg@egpa.pa.gov.br
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 

870, de 04 de outubro de 2013. 

8.2 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para 

tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados. 

8.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este edital 

e seus anexos. 

8.4 Proceder ao pagamento do Contrato, na forma e nos prazos pactuados. 

8.5 Comunicar à Contratada a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando 

os trechos e locais. 

8.6 Emitir as requisições de passagens aéreas, fluvial e terrestre numeradas em 

sequência e assinadas pela autoridade competente. 

8.7 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 

serviços contratados. 

8.8 Notificar, por escrito, à Contratada, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços fixando prazo para a sua correção. 

8.9 Notificar, por escrito, a Contratada, sobre a aplicação de eventuais penalidades, 

garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

8.10 Solicitar formalmente à Contratada, no caso de não utilização de bilhete de 

passagem, em seu percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao 

trecho (crédito), situação em que a Contratada deverá emitir a correspondente Nota de 

Crédito que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos 

valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela Contratada. 

8.11 Realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e verificar a 

pesquisa de preços das passagens feitas pela Contratada, comparando-os com os 

praticados no mercado. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1- Disponibilizar, gratuitamente, acesso a sistema eletrônico próprio da empresa – por 

intermédio da web – que propicie a reserva de passagens pelos servidores da Contratante; 

9.2 - Instalar, no mínimo, 01 (um) posto/escritório/representação de atendimento na 

Região Metropolitana de Belém-Pa, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contatos a 

partir do início da vigência da Ata de Registro de Preços, derivada deste certame, sem 

prejuízo da execução do objeto a ser contratado, com a seguinte estrutura: 

9.2.1 - Linhas telefônicas próprias (fixo e móvel); 

9.2.2- Sistema interligado diretamente com, no mínimo, duas empresas aéreas; 

9.2.3 - Mínimo de 02 (dois) emissores capacitados para trabalharem exclusivamente 

com emissão de passagens domésticas nacionais e internacionais e terrestres e demais 

serviços descritos no Termo de Referência e seus Encartes; devidamente uniformizados 

e identificados mediante uso de crachás com nome da empresa e do empregado e foto 

recente; 

9.2.4 - Recursos materiais necessários ao seu funcionamento, tais como mesas, cadeiras, 

sofás, material de escritório e etc; 

9.3 - Executar reserva automatizada, online e emissão de seu comprovante. 

9.4 - Emitir bilhetes automatizados, online. 

9.5 - Consultar e informar a melhor rota ou percurso, online. 

9.6 - Consultar a frequência de voos e equipamentos, online. 
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9.7 - Consultar a menor tarifa disponível, online. 

9.8 - Imprimir as consultas formuladas, indicando as opções de horários de voo por 

empresa. 

9.9 - Emitir PTA, online. 

9.10 - Alterar/remarcar bilhetes, além de realizar reitineração desses. 

9.11 - Combinar tarifa. 

9.12 - Manter um preposto à disposição das Contratantes, munido de sistema de 

comunicação que permita sua localização imediata para atendimento fora do horário 

estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante vinte e quatro horas 

ininterruptas. 

9.13 - Disponibilizar para as Contratantes, plantão de telefones fixos e/ou celulares, 

durante 24 horas por dia, 07 dias por semana, 365 dias por ano. 

9.14 - Repassar à Contratante eventuais vantagens concedidas pelas companhias 

aéreas, tais como promoções, cortesias e demais vantagens. 

9.15 - Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência de 

voos (partida/chegada), conexões e tarifas promocionais. 

9.16 – Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva 

de passagens aéreas, remarcações, substituições, desdobramentos e reitinerações de 

bilhetes de passagens, imediatamente ao recebimento da demanda, assim como proceder 

à emissão do respectivo bilhete de passagem e, quando impossibilitada, providenciar a 

execução do serviço junto às empresas aéreas. 

9.17 - Providenciar o fornecimento de passagens e embarque de passageiros fora do 

expediente administrativo de trabalho, incluindo sábados, domingos e feriados. 

9.18 - Emitir PTAs para qualquer localidade solicitada pela Contratante, inclusive fora 

do expediente administrativo de trabalho. 

9.19 - Elaborar, quando solicitado, planos de viagens internacionais com opções de 

horários e voos. 

9.20 - Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o 

regulamento das companhias aéreas. 

9.21 - Fornecer, junto com o faturamento, a comprovação dos valores vigentes das 

tarifas à data da emissão das passagens, mediante informação expedida pelas companhias 

aéreas, para verificação se esses valores, inclusive os promocionais, são os devidamente 

registrados no Departamento de Aviação Civil – DAC. 

9.22 - Pagar, pontualmente, as companhias aéreas, ficando claro que a Contratante não 

responderá solidária ou subsidiariamente por essa obrigação, que é de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

9.23 - Promover reembolso de passagens não utilizadas pela Contratante, mediante 

solicitação feita por meio de documento oficial, no prazo máximo de 45 dias, a contar do 

recebimento do referido documento, com emissão de ordem de crédito a favor da 

Contratante, a ser utilizado como abatimento no valor de fatura posterior. 

9.24 - Caso não ocorra o referido reembolso no prazo estipulado, os valores 

correspondentes aos bilhetes devolvidos serão glosados em fatura a ser liquidada. 

9.25 - Fornecer, juntamente com o faturamento, os valores referentes às remarcações 

de bilhetes autorizados pela Contratante, bem como os créditos decorrentes de passagens 

e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o faturamento, efetuando, no 

mesmo, o respectivo abatimento. 

9.26 - Proporcionar a utilização de sala VIP nos principais aeroportos às Autoridades 

da Contratante, ocupantes de Cargos de Natureza Especial, quando solicitado e autorizado 

pela Contratante. 
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9.27 - Emitir relatórios mensais, por empresa aérea e unidade requisitante, em planilha 

eletrônica, constando as seguintes informações: 

a) Número da requisição/solicitação; 

b) Nome do passageiro; 

c) Identificação do bilhete (número, transportadora, horário e o trecho); 

d) Valor da tarifa aplicada (bilhete); 

e) Valor do bilhete; 

f) Valor da taxa de embarque; 

g) Número do bilhete de passagem e/ou do rastreador; 

h) Valor bruto da fatura; 

i) Valor líquido da fatura; 

j) Valor da dedução dos tributos; 

k) Valor do serviço de Agenciamento de Viagens; 

l) Número do empenho; 

m) Valor da multa aplicada pela companhia aérea em razão do cancelamento das 

passagens não utilizadas, quando for o caso. 

9.28 Fiscalizar o perfeito cumprimento das especificações, conditas neste anexo e 

demais peças editalicias, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente, 

independentemente da fiscalização exercida pela Contratante. 

9.29 Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 

prepostos na execução dos serviços. 

9.30 Responsabilizar-se por todas 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, bem como aquelas com os serviços de entrega 

dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos. 

9.31 Responsabilizar-se pela disciplina e o respeito hierárquico de seus empregados 

para com os empregados da Contratante, objetivando sempre a melhor qualidade do 

atendimento. 

9.32 Cumprir e fazer cumprir, por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, 

regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas pelos órgãos 

competentes, pertinentes à matéria objeto do presente instrumento vinculatório. 

9.33 Responsabilizar-se pelas consequências decorrentes de qualquer transgressão 

cometida por seus prepostos ou empregados. 

9.34 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares vigentes na Contratante. 

9.35 Solucionar os problemas que venham a surgir relacionados com reservas de 

passagens, tarifas de embarque e quaisquer logísticas de embarque, em aeroportos no 

Brasil ou no exterior. 

Proceder   à    recepção    e/ou    acompanhamento,    por    ocasião    do 
embarque/desembarque de passageiros, sempre que solicitado pela Contratante. 

9.37 Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

desta contratação, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 

indevido por parte da Contratante. 

9.38 Comunicar imediatamente por escrito a Contratante, por meio da fiscalização do 

Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 
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sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

9.39 Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 

porventura venham a ocorrer serem sanadas em prazo que não prejudique o embarque do 

servidor. 

9.40 Não será admitida, em hipótese alguma, publicidade ou qualquer outra informação 

decorrente da contratação, sem prévia autorização da Contratante. 

9.41 Quando solicitado os serviços, objeto deste edital e seus anexos, a Contratada 

deverá sempre buscar e indicar os bilhetes aéreos de menor preço que atendam às 

necessidades da Contratante. 

9.42 A Contratada deverá, a partir da solicitação da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Administração - SEPLAD, substituir empregado lotado no posto de 

atendimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

9.43 A Contratada responsabiliza-se pelos danos causados ao patrimônio da 

Contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente, inclusive por culpa, dolo, 

negligência, imprudência ou imperícia de seus empregados ou representante, ficando 

obrigada a promover a devida reparação ou ressarcimento a preços atualizados, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Caso não o faça, à Contratante reserva-se o direito de 

descontar o valor dos créditos a vencer ou, ainda, cobrar administrativamente ou em juízo. 

9.44 Excepcionalmente, a emissão de bilhetes poderá ser solicitada em caráter de 

urgência, devendo a Contratada, nesse caso, atender com a agilidade requerida. 

9.45 As tarifas praticadas serão aquelas adotadas pelas companhias aéreas, inclusive 

quanto às tarifas promocionais. 

9.46 O posto de atendimento deverá funcionar, ininterruptamente, no horário de 8h as 

20h, de segunda-feira a sexta-feira. 

9.47 Na emissão de passagens internacionais deverá ser observada a legislação que 

regulamenta a matéria 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade do fornecimento dos serviços, marcação e remarcação, além 

da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

contrato, e serão exercidos por representantes designados pela Escola de Governança 

Pública do Estado do Pará - EGPA, conforme a Lei n° 8.666/1993, ficando a 

CONTRATADA obrigada a atender às observações de caráter técnico do fiscal, que se 

acha investido de plenos poderes, conforme o decreto 870 de 4 de outubro 2013. 

 

 

10.2 O fiscal do Contrato deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções 

quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à 

qualidade exigida, no tocante de suas atribuições. 

 

10.3 Consultar a situação do CONTRATADO junto ao Sistema de Cadastramento 

Unificado Federal (SICAF) e/ou Portal da Transparência do Governo do Estado do Pará, 

ou outro meio legal que disponibilize a informação. 

 

10.4 A fiscalização pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições 
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técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica em corresponsabilidade 

da CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos; 

 

10.5 A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar a execução do 

contrato, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas à sua execução, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

 

10.6 O fiscal do contrato, servidor da CONTRATANTE, será responsável pelo atesto 

das faturas e monitoramento da execução do Contrato, conforme as disposições do 

Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, elaborado em conjunto pela Secretaria de 

Estado de Administração e Auditoria Geral do Estado. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

11.1. A Nota Fiscal deverá fazer referência ao número do Pregão e Contrato, incidindo 

o percentual de desconto resultante da licitação, constando inclusive o número do telefone 

da empresa fornecedora. 

11.2. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para correção, o prazo de 

pagamento passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos 

documentos. 

11.3. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a verificação da 

regularidade da contratada junto a Seguridade Social – CND e ao Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço – FGTS; 

11.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste 

Edital e do Contrato. 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem 

que isso gere direito a reajustamento de preços. 

11.6. O pagamento será efetuado mediante o processamento do documento de cobrança 

apresentado pela CONTRATADA, devidamente certificado por fiscal credenciado da 

Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA, o pagamento será realizado 

em C/C nº 303.345-7, Agência 0011 - Centro  do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ 

em conformidade ao Decreto Estadual n° 877, de 31 de março de 2008. 

11.7 - Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a 

ser efetuado ao fornecedor, para verificação da situação do mesmo, relativamente às 

condições exigidas no empenho, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do 

processo próprio. 

11.8 – Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, o Órgão ou Entidade 

contratante poderá aplicar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as penalidades 

decorrentes do art. 87 da lei 8.666/93. 

11.9 – Não será motivo para retenção de pagamento por serviços prestados, a 

irregularidade fiscal e trabalhista por parte da Contratada. Contudo, constatada a situação 

de irregularidade, o Órgão ou Entidade Contratante deverá advertir, por escrito, à 

contratada, a fim de que esta, em prazo exequível, regularize sua situação junto ao SICAF 

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 

O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA junto ao Banco do 

Estado do Pará, até 30 (trinta) dias a partir da prestação de agenciamento de viagens 
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compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento abrangendo por 

passagens aéreas, fluvial e terrestre, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por 

meio de ordem bancária, devendo para isto ficar explicitado o nome da agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, devendo a 

CONTRATADA estar em situação regular no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores (SICAF), relativas ao mês da competência. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

Será sustado o pagamento do evento, sem prejuízo das obrigações da CONTRATADA, 

quando a mesma deixar de cumprir as especificações e cláusulas contratuais vinculadas a 

tal evento. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 

A  Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA efetuará os pagamentos 

mediante Ordem Bancária. Para tanto, a CONTRATADA deverá informar no documento 

de cobrança, o nome e o número do banco, a agencia e conta corrente onde será creditado 

o pagamento. A Conta Corrente somente deverá estar em nome da CONTRATADA, de 

acordo com o Decreto Estadual n° 877, de 31 de março de 2008. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ 

FATURA 

12.1. Caberá ao titular da Área de Apoio Administrativo e Logística da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará - EGPA, ou servidor expressamente designado, a 

atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de 

pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste 

Contrato constam do orçamento aprovado da Escola de Governança Pública do Estado 

do Pará - EGPA para o exercício de 2022, como a seguir especificado: 

 

Projeto/Atividade: 8887  

Elemento de despes: 339033  

Fonte de recurso: 0101000000 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS VALORES PARA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 Passagens Aérea Nacionais, Aérea Internacionais, Fluviais e Terrestres: 

14.1.1. O valor da contratação é de R$ 300.000,00 ( Trezentos mil reais) com percentual 

de desconto de 10%, conforme proposta comercial apresentada pela Contratada no 

Processo Administrativo nº 2021/1287118. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na Lei n.° 8.666/93, 

desde que haja interesse da Diretoria Administrativa e Financeira da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará - EGPA, com apresentação das devidas 

justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR 
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CONTRATADO 

 

16.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite previsto na Lei nº 

8.666/93. 

 

16.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

assinar a Ata ou o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 

apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará 

impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no Cadastro de 

Fornecedores do Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e 

demais cominações legais. 

17.2 Pela recusa em assinar a Ata, o Contrato, ou retirar a Nota de Empenho, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a regular convocação, a licitante poderá ser 

penalizado com multa no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total 

estimado do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no parágrafo 

anterior. 

17.3 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, 17 de julho de 2002, 

Lei n°. 6.474, de 6 agosto de 2002 e do Decreto Estadual n° 534, de 4 de fevereiro de 

2020, a Contratada que: 

Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

17.3.1 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.3.2 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

17.3.3 comportar-se de modo inidôneo; ou 

17.3.4 cometer fraude fiscal. 

17.4 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

17.4.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado e atinjam determinada pontuação 

conforme descrito nos itens 17.13 e 17.15; 

17.4.2 Multa, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas moderadas ou graves, assim entendidas aquelas que acarretam 

prejuízos para o serviço contratado e atinjam determinada pontuação conforme descrito 

nos itens 17.13 e 17.16; 

17.5 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

17.5.1 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos; 

17.5.2 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado, 

com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Estado, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 



10 

 

EGPA-CPL/CONTRATOS 
Av. José Malcher 900, Bairro: Nazaré, Belém/PA, CEP – 66.035-120. 

Fone/Fax: 3214-6822.  
 

 

17.5.2.1   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos 

causados. 

17.5.2.2 As sanções previstas nos subitens 17.4.1, 17.15 e 17.16 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos 

a serem efetuados. 

17.5.3.1 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 
de 1993, as empresas ou profissionais que: 

17.5.3.2 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.5.3.3 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.5.3.4 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e, subsidiariamente, as Leis nº 9.784, 

de 1999 e Lei estadual n. 8.972/2020. 

17.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, 

se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e 

cobradas judicialmente. 

17.8 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 

pela autoridade competente. 

17.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta da Contratada, o Órgão ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

17.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR. 

17.12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

17.13 O processamento do PAR (Processo Administrativo de Responsabilização) não 

interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração 

da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato 

lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

17.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no cadastro de 

Fornecedores do Estado. 

17.15 Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as ocorrências serão 
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registradas pela CONTRATANTE, conforme o serviço prestado que notificará a 

CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela abaixo: 

 

 
   Ocorrência   Pontos 

Não atendimento do telefone fornecido pela CONTRATADA para os 

contatos e registro das ocorrências (por chamada não 
atendida) 

0,3 

Cobrança por serviços não prestados 0,3 

Cobrança 

pertinente 

fora do prazo estabelecido na regulamentação 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato, por grupo de 10 

itens identificados com erro 

0,3 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatura, para 

entrega física da Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, em arquivo 

eletrônico ou em papel (caso seja solicitado explicitamente pela 

CONTRATANTE), incluindo detalhamento das chamadas e valor total 

do serviço, que deverão conter todos os tributos e encargos, conforme 

preços 
registrados 

1 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 13 dias corridos 

de atraso 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pela CONTRATANTE, para cada 24 horas de atraso 

 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu 
substituto à CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário 

0,3 

Tentativas de remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de 

passagens aérea nacional e internacional, rodoviária e fluvial, 

via sistema informatizado de gestão de viagens. 

1 

Tentativas de utilizar o BI e que não resultem em geração de relatórios 

com as informações solicitadas, por motivo de erro no sistema. 

1 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora 

totalizada pela soma de interrupções), sem comunicação prévia e 

acordada com a CONTRATANTE 

 

1 

17.1 A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação das 

ocorrências acumuladas no período de 6 meses anteriores ao fato gerador do serviço 

contratado. Esta pontuação servirá como base para que a CONTRATANTE aplique as 

seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário à 

configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o processo 
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administrativo: 

 

Pontuação 

acumulada 

Sanção        

1 (um) ponto Advertência 

2 
pontos 

(dois) Advertência 

3 
pontos 

(três) Multa correspondente a 1% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

4(quatro) 

pontos 

Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

13(cinco) 

pontos 

Multa correspondente a 3% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

6 

pontos 

(seis) Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

7 
pontos 

(sete) Multa correspondente 

aplicação dessa sanção 

a 13% do valor faturado do mês de 

8 
pontos 

(oito) Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

9 
pontos 

(nove) Multa correspondente a 7% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

10 
pontos 

(dez) Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

11(onze) 

pontos 

Multa correspondente a 9% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

12(doze) 

pontos 

Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

13(treze) 

pontos 

Rescisão Unilateral do Contrato 

 

17.17.1 A quebra ou violação das informações referentes a este contrato, a qualquer 

momento, ensejará a Rescisão Unilateral do Contrato, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 

de investigação criminal ou instrução processual penal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 

18.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

18.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará – EGPA, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da supracitada lei, notificando-se a contratada com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; 

18.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 
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conveniência para a Administração da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 

– EGPA; 

18.2.3 Judicial nos termos da legislação. 

18.3. A rescisão administrativa será precedida de autorização

 escrita e fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e ampla defesa no termos do artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 

19.1. As obrigações do presente Contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem 

circunstâncias alheias à vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força 

maior ou caso fortuito, na forma do Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada 

e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Serão considerados casos fortuitos, ou de força maior, para efeito de rescisão contratual 

unilateral ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a 

seguir, quando vierem a afetar a realização da entrega do objeto do Acordo no local 

indicado: 

 

a) greve geral; 

b) interrupção dos meios normais de transportes que impeça a locomoção do pessoal; 

c) calamidade pública; 

d) acidentes, sem culpa da CONTRATADA, que impliquem em retardamento da 

execução da atividade; 

e) consequências, devidamente comprovadas, de condições meteorológicas 

excepcionalmente prejudiciais e não passíveis de previsão; 

f) eventuais atrasos decorrentes de dificuldades técnicas que venham a requerer a 

modificação do(s) Projeto(s) e Especificações, desde que autorizada pela Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará – EGPA; e 

g) outros casos que se enquadrem no Parágrafo Único, do art. 393, do Código Civil 

Brasileiro. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 

Qualquer dos motivos acima enumerados deverá ser devidamente justificado pela 

CONTRATADA perante a Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA, 

por escrito. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

Sempre que ocorrerem situações que impliquem em caso fortuito ou de força maior, o 

fato deverá ser comunicado à Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA, 

até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência 

será considerado 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência 

como caso fortuito ou de força maior. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços terão vigência de 12 (doze) meses, 

contada a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogados, após a verificação da 

real necessidade e vantagens para a Administração, conforme art. 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/93. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. Integram o presente contrato, todos os documentos que compõem os autos do 

processo administrativo sob nº 2019/466384, em especial, o Termo de Referencia ; 

autorização da realização do pregão eletrônico pelo titular do Órgão; justificativa do 

melhor preço pelo ordenador de despesa 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DA PUBLICAÇÃO: 

 

22.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do 

Estado, no prazo de 10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  TERCEIRA– DO FORO: 

 

23.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir todas as 

questões relativas ou resultantes do presente contrato. 

 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 

(três) vias, de igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas 

abaixo. 

 

Belém,  24 de novembro de 2022 

 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 

WILSON LUIZ ALVES FERREIRA  

DIRETOR GERAL – EGPA 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

LEONARDO GUIMARÃES FONTENELE 

NORTE TURISMO LTDA 

CONTRATADA 

 
 

 

 

 

 

 

WILSON LUIZ ALVES 
FERREIRA:6593652326
8

Assinado de forma digital por 
WILSON LUIZ ALVES 
FERREIRA:65936523268 
Dados: 2022.11.24 11:15:35 -03'00'

NORTE TURISMO 
LTDA:05570254000169

Assinado de forma digital por 
NORTE TURISMO 
LTDA:05570254000169 
Dados: 2022.11.24 14:03:53 -03'00'
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ANEXO I –  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação do serviço de 

agenciamento de viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de passagens 

e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluviais, com 

remessa, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de 

bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência 

em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem 

necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial e terrestre, de servidores, 

em âmbito nacional ou internacional dos órgãos e entidades do Governo do Estado Pará, 

forma estabelecida neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD, através da 

Diretoria de Gestão de Logística - DGL, tem por missão institucional realizar registro de 

preços para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os 

serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de 

bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, de modo a atender às demandas 

dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, na forma do Art. 31 e Art. 2 

do Decreto Estadual nº 991 de 24 de agosto de 2020. 

2.1.1. Tal atribuição institucional é pautada no princípio da economia de escala que, via 

de regra, garante a obtenção de preços mais vantajosos à Administração Pública. Nesta 

seara, os órgãos e entidades devem obrigatoriamente figurar o rol de participes do 

processo de SRP, salvo exposição de motivos aprovada pela SEPLAD. 

2.2. O presente registro de preços tem por finalidade assegurar o deslocamento dos 

servidores que compõe a Administração Pública Estadual, que estão a serviço, na 

execução das atividades inerentes às suas atribuições durante a vigência dos contratos 

derivados da Ata de Registro de Preços. 

2.3. Os serviços em comento são fundamentais para o deslocamento de Servidores e 

colaboradores públicos à serviço da Administração Pública Estadual. 

2.4. O Sistema de gestão faz-se necessário uma vez que a gestão de informação é 

fundamental para a tomada de decisão da área técnica, bem como para a tomada de 

decisão superior para políticas públicas. A SEPLAD/DGL tem como finalidade 

institucional formular, normatizar, executar, coordenar e avaliar as políticas públicas de 

logística voltada para o desenvolvimento regional do Estado, sendo primordial um 

sistema de gestão para solicitação de passagens e o fornecimento de passagens aéreas, 

nacionais e internacionais, terrestres e fluviais. 

3. ESCLARECIMENTOS 

3.1. Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um 

dos trechos, nos casos em que isto representa toda a contratação. 

3.2. Passagem rodoviária compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente 

um dos trechos, nos casos em que isto representa toda a contratação. 

3.3. Passagem fluvial compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um 

dos trechos, nos casos em que isto representa toda a contratação. 
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3.4. Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, 

independentemente de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia 

aérea. 

3.5. Seguro de assistência em viagem internacional: compreende cobertura para 

acidente ou enfermidade, incluindo despesas médico/hospitalares, reembolso, farmácia e 

odontológico, traslado repatriamento em caso de acidente/doença ou morte, situações de 

calamidade pública, em viagens ao exterior. 

3.6. O serviço contratado terá sua frequência e periodicidade distribuída ao longo da 

vigência do contrato, de acordo com as necessidades de cada órgão/entidade da Ata de 

Registro de Preços, nos deslocamentos quando nas atividades cuja presença dos mesmos 

seja necessária. 

3.7. Para o cumprimento do objeto, o órgão/entidade contratante enviará solicitação de 

passagem, devidamente autorizada e assinada pela(s) autoridade(s) competente (s), 

conforme modelo adotado pelo órgão. 

3.8. A descrição dos serviços anteriormente feita não é exaustiva, devendo ser 

executadas todas e quaisquer outras atividades relacionadas ao seu objeto, que se mostrem 

necessárias ao completo alcance do que é pretendido. 

 

4. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO E VALOR DE REFERÊNCIA 

4.1. A prestação dos serviços de agenciamento de viagens, com fornecimento de 

passagem repercute de forma expressiva nos gastos correntes dos órgãos e entidades da 

Administração Estadual, tendo representado no exercício de 2019 e 2020, segundo dados 

extraídos do Plano Anual de Compras 2021, o volume de recursos na ordem dos R$ 

300.000,00 ( Trezentos mil reais), desta forma o valor total da contratação é o descrito 

abaixo: 

 

 

VALOR TOTAL DA 

CONTRATAÇÃO 
 

R$ 300.000,00 

 

4.2. O preço de referência ou aceitável perfaz o montante de R$ 300.000,00. Tal 

metodologia resulta do valor médio de mercado aferido na pesquisa de preços em 

consonância com o percentual de desconto aferido e encontra-se em sintonia com os 

parâmetros da Instrução Normativa SEAD n°. 02/2018, de 06.11.2018, que dispõe sobre 

os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a 

aquisição de bens e contratação de serviços em geral no âmbito do Poder Executivo. 

 

5. DA FORMAÇÃO DOS ITENS 

5.1. Os serviços desta licitação foram divididos em 4 (quatro) itens, conforme abaixo 

contendo sua respectiva demanda de quantitativo de bilhetes: 

 

 

N°. CÓDIGO 

SIMAS 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

QUANTIADE 
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01 21969-0 Emissão, remarcação ou alteração, 

cancelamento e entrega de passagens aérea 

nacional via sistema informatizado de gestão de 

viagens. 

 
300 

02 21970-3 Emissão, remarcação ou alteração, 

cancelamento e entrega de passagens aérea 

internacional via sistema 
informatizado de gestão. 

 
30 

03 21972-0 Emissão, remarcação ou alteração, 

cancelamento e entrega de passagens fluvial, 

preferencialmente via sistema informatizado de 

gestão. 

 
280 

04 21971-1 Emissão, remarcação ou alteração, 

cancelamento e entrega de passagens 

rodoviária, preferencialmente via sistema 

informatizado de gestão. 

 
180 

OBS: O quantitativo de passagens descrito no quadro acima, foi aferido via IRP e 

consolidado no anexo VIII deste edital. 

 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1 . O início da Sessão Pública, via sistema eletrônico (internet), será na data e 

horário previstos no Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n. 10.024/2019, com 

a divulgação das propostas de preços que deverão estar em perfeita consonância com as 

especificações do serviço detalhados no Edital e seus Anexos. 

 

6.2 Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, nem 

os autores dos menores lances. Qualquer elemento que possa identificar a licitante 

importará na desclassificação da proposta. 

 

6.3 Aberto a etapa competitiva (Sessão Pública), será utilizado o modo de disputa 

ABERTO, conforme previsto nos arts. 31 e 32 do aludido Decreto, cuja etapa de envio 

de lances da sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão púbica. 

6.3.1 licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme 

o critério de julgamento adotado no edital. 

 

6.3.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata no subitem 

6.3.1, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 

6.3.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem acima, a 

sessão pública será encerrada automaticamente. 

 

6.3.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos 

do disposto no subitem 6.3.2, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, 

admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço 
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disposto no parágrafo único do art. 7º, do Decreto nº 10.024/2019, mediante justificativa. 

 

6.3.5 Como as propostas, os lances serão ofertados pelo MENOR VALOR, conforme 

tabela constante no subitem 6.3.5.1 deste termo. 

 

a) Para efeito da composição final do menor preço, a ser apresentada na proposta 

comercial para licitação, os licitantes deverão considerar como valor total da contratação 

o valor de R$ 56.630.000,00. 

b) Para efeito de composição final do menor preço, a ser apresentada na proposta 

comercial para licitação, a licitante deverá considerar o modelo de proposta constante no 

anexo III deste edital. 

 

6.3.5.1 Desse modo, seu lance seguirá o descrito abaixo: 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DO LOTE (R$) 

Serviços de agenciamento de viagens, com 

fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais, e passagens rodoviárias e 

fluviais, totalizando 70.234 
passagens. 

 

 

6.3.5.1.1. A proposta financeira resultante do lance vencedor, resultará em 

percentual de desconto, conforme modelo d6.4.O licitante somente poderá oferecer valor 

inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando 

houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 

6.5. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 do Decreto 

10.024/2019, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

 

6.5.1 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

6.6 Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

 

6.7 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da 

etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados, de acordo com art. 34 do 

Decreto nº. 10.024/2019; 

 

6.7.1 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 

(vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação, de acordo com art. 35 do Decreto nº. 10.024/2019. 

 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

menor preço - para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas no edital de acordo com o art. 39 do Decreto nº. 10.024/2019. 

 

7.2 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

7.3. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se a licitante 

vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na 

ordem de classificação, segundo o critério do MENOR PREÇO e assime proposta 

constante no anex sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao Edital. 

 

7.3.1. Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante, 

no sentido de obter preço melhor. 

 

7.4. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes 

atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto 

na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de acordo com o art. 47 do Decreto nº. 

10.024/2019. 

 

7.5. Não serão aceitos documentos com data posterior à data de abertura da Sessão 

Pública do Pregão. 

 

7.6. Homologada a licitação a empresa vencedora será notificada por e-mail, o qual 

deverá ser informado em sua proposta comercial, e terá o prazo de 03 (três) dias úteis 

para assinatura do contrato. 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO FINANCEIRA 

8.1 Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, as seguintes 

documentações TÉCNICA E ECONÔMICO FINANCEIRA: 

 

8.1.1 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA: A proponente deverá apresentar 

um ou mais atestados de capacidade técnica expedidos, em nome da licitante, por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executa ou executou 

serviços pertinentes em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente 

licitação, descrevendo claramente os quantitativos fornecidos, devendo ser feita em papel 

timbrado da declarante , indicando o CNPJ/MF (Matriz ou Filial) da licitante e 

identificação completa da empresa/Órgão que o expede, e sempre que possível o valor do 

fornecimento ou serviço. Também deverá constar que os fornecimentos ou serviços foram 

ou estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo nos registros, até a data da 

expedição, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações 

assumidas. Deve ser datada e assinada (nome do representante da empresa emitente – 

cargo – telefone), conforme Art.30, parágrafo 4º da Lei 8666/93. 

8.1.1.1 Considerar-se-á compatível e pertinente o atestado ou conjunto de atestados, que 
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comprovem, no mínimo, o quantitativo de 50% do volume do item de maior relevância 

do lote único: PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. 

8.1.1.2 O atestado tem por objetivo avaliar a experiência do licitante na prestação de 

serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação tanto emo III deste edital. 

características quanto em quantidades. O quantitativo solicitado representa 50% do 

volume do item de maior relevância, PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, pela 

administração, a serem contratados, demonstrando razoabilidade e preservando critérios 

mínimos de avaliação para que seja efetuada a contratação de uma empresa que tenha 

reais condições de prestar os serviços, para o único lote em que a licitante interessada 

concorra. 

8.1.1.3 Certificado de Registro concedido pelo Ministério do Turismo, nos termos do art. 

22, da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, e do artigo 18, do Decreto nº 7.381/2010; 

8.1.1.4. Declaração, passada pelas companhias que representa, em nome próprio ou por 

agencia consolidada, desde que emitida pela consolidadora para a consolidada; atestando 

a sua regularidade perante as referidas empresas, estando autorizada, assim, a emitir 

bilhetes de passagens constantes do objeto licitado, durante a vigência do contrato, 

apresentando no mínimo 03 (três) companhias, que possui vínculo para execução integral 

do objeto licitado. 

8.1.1.5 Prova de Registro perante a International Air Transport Association (IATA); 

8.1.1.6 Na hipótese de a empresa não dispor do registro perante a IATA, poderá 

apresentar declaração expedida por agencia consolidada ou expedida pelas empresas 

internacionais de transporte aéreo regular, listadas na página da internet da Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC, obtida no site www.anac.gov.br, traduzidas por 

tradutor juramentado, se for o caso, comprovando que a licitante ou a sua consolidadora 

é possuidora de crédito direto e está autorizada a emitir bilhetes de passagens aéreas 

internacionais durante a vigência do contrato, devido a demanda, a declaração terá 

obrigatoriamente que informar o limite mensal que a licitante possui, sendo que, não 

poderá ser inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devido a demanda do Governo 

Do Estado do Pará. 

8.1.2. Alvará de funcionamento expedido pela prefeitura Municipal onde se encontra 

sediada a empresa, e dentro do prazo de validade. 

 

8.1.3. COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA: A proponente deverá 

comprovar sua boa liquidez financeira, mediante apresentação de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

mediante apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, exceto se já estiver contemplado no SICAF, podendo ser 

atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta, conforme Modelo, obtidos pela aplicação das seguintes 

fórmulas: 
 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo 

__________________________________ 

  Prazo  

 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG =Ativo Total 

________________________________ 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

LC =  Ativo Circulante 

__________________________________ 

 Passivo Circulante 

 

 

8.1.3.1. Caso a empresa apresente resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer 

dos índices referidos, ou que não conste o cálculo dos índices no SICAF, a licitante deverá 

comprovar por meio do Balanço Patrimonial possuir Capital Social no percentual mínimo 

de 5% (cinco por cento) do valor orçado para o lote. 

 

8.1.3.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 5% do valor de 

referência, R$ ********, por meio da apresentação do Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social, apresentados na forma da Lei, 

exceto se já tiver contemplado no SICAF, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

 

8.1.4. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo cartório de distribuição 

da sede da licitante, emitida há menos de 90 (noventa) dias da data de abertura da sessão 

pública desta licitação; 

 

9. DOS SERVIÇOS 

9.1 Emissão de passagens, que somente serão autorizadas mediante requisições 

emitidas pela Contratante; 

9.2 Marcação, reservas, reitineração, desdobramento e substituição de bilhetes aéreos, 

fluviais e terrestres. 

9.3 Manter a reserva da passagem por mínimo 72h. 

9.4 Prestação de assessoramento para definição de melhor roteiro, horário, frequência 

de viagens (partida/chegada), conexões, tarifas promocionais e retirada dos bilhetes; 

9.5 Resolução de problemas que venham surgir relacionados a passagens e 

embarques; 

9.6 Emissão de passagens aéreas para outras localidades no Brasil e no exterior, por 

meio de Prepaid Ticket Advice (PTA), informando ao interessado o código de 

transmissão e a companhia aérea; 

9.7 Entrega dos bilhetes de passagens, inclusive fora do expediente normal e em 

sábados, domingos e feriados; 

9.8      Manter para a Contratante ou à sua disposição, a qualquer momento, em horário 

comercial, posto de atendimento com funcionários suficientes para atender prontamente 

às solicitações decorrentes dos serviços relacionados nos subitens 9.1 e 

9.9. Após o horário estipulado no item 9.8, nos fins de semana e feriados, a Contratada 

deverá indicar empregado (a) para atender os casos excepcionais e urgentes, 

disponibilizando à Contratante, plantão de telefones fixos e celulares. 

9.10. Proceder à emissão de bilhetes eletrônicos para outras localidades do Brasil e do 

exterior, à disposição do passageiro, na empresa de transporte terrestre, fluvial e aéreo, 

rodoviárias, portos e aeroportos mais próximos, informando o código e a empresa. 
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9.11. Efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das companhias e de 

cada empresa do setor (terrestre e fluvial); 

9.12. Repassar integralmente todos os descontos, de forma online e por meio do sistema 

de gestão de passagens, inclusive os promocionais, de tarifas reduzidas concedidos pelas 

companhias aéreas e, dos demais setores de transporte. 

9.13. Fornecer, por meio do sistema de gestão de passagens aéreas, a comprovação dos 

valores vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea, 

terrestre e fluvial, devendo manter o respectivo histórico enquanto perdurar o contrato. 

9.14. Disponibilizar obrigatoriamente aos servidores da Contratante, sem custo 

adicional, acesso ao sistema eletrônico próprio da empresa por meio da internet, além de 

realizar treinamentos aos servidores para que os mesmos possam operacionalizar o 

sistema de gestão de passagens aéreas; 

9.14.1. As passagens terrestres e fluviais deverão preferencialmente serem emitidas pelo 

Sistema. 

9.15. Instalar, no mínimo, 01 (um) posto/escritório/representação de atendimento na 

cidade de Belém/PA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contatos a partir do início 

da vigência da Ata de Registro de Preços, derivada deste certame, sem prejuízo da 

execução do objeto a ser contratado, com a seguinte estrutura: 

9.15.1. Ter Linhas telefônicas próprias (fixo e móvel); 

9.15.2. Sistema interligado diretamente com, no mínimo, duas empresas aéreas; 

9.15.3. Mínimo de 02 (dois) emissores capacitados para trabalharem exclusivamente com 

emissão de passagens domésticas nacionais e internacionais, terrestres e fluvial, e demais 

serviços descritos neste Termo de Referência e seus Encartes; devidamente 

uniformizados e identificados mediante uso de crachás com nome da empresa e do 

empregado e foto recente; 

9.15.4. Recursos materiais necessários ao seu funcionamento, tais como mesas, cadeiras, 

material de escritório e etc; 

9.16. Executar reserva automatizada, online e emissão de seu comprovante. 

9.17. Emitir bilhetes automatizados, online. 

9.18. Consultar e informar a melhor rota ou percurso, online. 

9.19. Consultar a frequência de viagens e equipamentos, online. 

9.20. Consultar a menor tarifa disponível, online. 

9.21. Disponibilizar os arquivos relacionadas às consultas formuladas, 

preferencialmente em formato PDF ou JPEG, indicando as opções de horários de 

viagens por empresa. 

9.22. Emitir PTA, online. 

9.23. Alterar/remarcar bilhetes, além de realizar reitineração desses. 

9.24. Combinar tarifa. 

9.25. Manter um preposto à disposição das Contratantes, munido de sistema de 

comunicação que permita sua localização imediata para atendimento fora do horário 

estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante vinte e quatro horas 

ininterruptas. 

9.26. Disponibilizar para as Contratantes, plantão de telefones fixos e/ou celulares, 

durante 24 horas por dia, 07 dias por semana, 365 dias por ano. 

9.27. Repassar à Contratante todas as vantagens concedidas pelas companhias aéreas, a 

qualquer momento, tais como promoções, cortesias e demais vantagens, e dos demais 

transporte (terrestre e fluvial). 

9.28. Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência de 

voos, ônibus, barcos e navios, (partida/chegada), conexões e tarifas promocionais. 



23 

 

EGPA-CPL/CONTRATOS 
Av. José Malcher 900, Bairro: Nazaré, Belém/PA, CEP – 66.035-120. 

Fone/Fax: 3214-6822.  
 

 

9.29. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas e empresas 

de transportes terrestre e fluvial, a reserva de passagens, remarcações, substituições, 

desdobramentos e reitinerações de bilhetes de passagens, imediatamente ao recebimento 

da demanda, assim como proceder à emissão do respectivo bilhete de passagem e, quando 

impossibilitada, providenciar a execução do serviço junto às empresas. 

9.30. Providenciar o fornecimento de passagens e embarque de passageiros fora do 

expediente administrativo de trabalho, incluindo sábados, domingos e feriados. 

9.31. Emitir PTAs para qualquer localidade solicitada pela Contratante, inclusive fora 

do expediente administrativo de trabalho. 

9.32. Elaborar, quando solicitado, planos de viagens nacionais e internacionais com 

opções de datas e horários. 

9.33. Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o 

regulamento das companhias aéreas e das empresas dos outros meios de transporte. 

9.34. Fornecer, junto com o faturamento, a comprovação dos valores vigentes das 

tarifas à data da emissão das passagens, mediante informação expedida pelas companhias 

aéreas, para verificação se esses valores, inclusive os promocionais, são os devidamente 

registrados no Departamento de Aviação Civil – DAC. 

9.34.1. Nos casos dos transportes fluviais e terrestres, as comprovações dos valores das 

tarifas devem estar de acordo com os registros dos respectivos órgãos reguladores 

(subitem inserido). 

9.35. Pagar, pontualmente, as companhias aéreas e as demais empresas de transportes 

fluvial e terrestre, ficando claro que a Contratante não responderá solidária ou 

subsidiariamente por essa obrigação, que é de inteira responsabilidade da Contratada. 

9.36. Promover reembolso de passagens não utilizadas pela Contratante, mediante 

solicitação feita por meio do sistema de gestão de passagens, no prazo máximo de 45 dias, 

a contar do recebimento da referida solicitação, com emissão de ordem de crédito a favor 

da Contratante, a ser utilizado como abatimento no valor de fatura posterior. 

9.37. Caso não ocorra o referido reembolso no prazo estipulado, os valores 

correspondentes aos bilhetes devolvidos serão glosados em fatura a ser liquidada. 

9.38. Fornecer, juntamente com o faturamento, os valores referentes às remarcações de 

bilhetes autorizados pela Contratante, bem como os créditos decorrentes de passagens 

e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o faturamento, efetuando, no 

mesmo, o respectivo abatimento. 

9.39. Proporcionar a utilização de sala VIP nos principais aeroportos às Autoridades da 

Contratante, ocupantes de Cargos de Natureza Especial, quando solicitado e autorizado 

pela Contratante. 

9.40. A empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar a cada órgão participante 

do Registro de Preços sistema informatizado de gerenciamento on-line, via Web 

(internet), com acesso a uma solução que permita visualização de todos os fornecimento 

de passagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, 

emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete 

(manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em 

viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem 

necessárias ao completo alcance da locomoção via área, fluvial e terrestre, de servidores, 

em âmbito nacional ou internacional dos órgãos e entidades do Governo do Estado Pará, 

na forma estabelecida no Termo de Referência. 

9.40.1 O gerenciamento da gestão de bloqueio, desbloqueio, cadastro de gestor (es) 

gerencial (is) do órgão e entidade contratante, será realizado exclusivamente pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), Órgão Gerenciador 
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do sistema. 

9.40.2 O sistema de gestão de agenciamento de viagens deverá disponibilizar, no 

mínimo, 03 (três) níveis de acesso diferenciados: 

a) Gestor Master do Estado (SEPLAD): terá acesso irrestrito às informações do 

agenciamento de viagens de todos os órgãos e entidades estaduais participantes do 

Registro de Preços. Poderá incluir ou alterar parâmetros de gestão de controle e terá 

acesso exclusivo às seguintes funções: 

a.1. Cadastrar, Bloquear e desbloquear todas gestores gerenciais dos Órgãos; 

a.2. Emissão de relatórios com dados consolidados de todos os órgãos da 

Administração Pública Estadual (de forma conjunta em um mesmo arquivo – PDF, XLS 

e TXT) das marcações, emissões, remarcações ou alterações e entregas de passagens 

aérea nacional, passagens aérea internacional, passagens rodoviária e passagens fluvial 

(quantidade e valor – unitário e total); 

a.3. Consultar as faturas com dados consolidados de todos os órgãos da Administração 

Pública Estadual (de forma conjunta em um mesmo arquivo – PDF,XLS e TXT); 

b) Gestor Gerencial (Órgão Contratante): terá acesso aos dados exclusivamente do 

seu órgão. Poderão ser cadastrados simultaneamente mais do que um gestor de 

agenciamento de viagens em cada órgão, desde que com acesso ou login/senha 

individualizadas, que poderão exercer as seguintes funções: 

b.1. Solicitar marcação, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagens aérea 

nacional via sistema informatizado de gestão de viagens; 

b.2. Solicitar marcação, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagens aérea 

internacional via sistema informatizado de gestão; 

b.3. Solicitar marcação, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagens 

rodoviária, preferencialmente via sistema informatizado de gestão; 

b.4. Solicitar marcação, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagens 

fluvial, preferencialmente via sistema informatizado de gestão 

b.5. Emissão de relatórios gerenciais (por tipo de viagem ou de todas) do seu 

órgão/entidade estadual; 

b.6. Solicitar o cadastro e exclusão dos Gestores Gerenciais e de consulta do seu órgão; 

b.7. Consultar as faturas com dados consolidados do seu órgão (arquivo – PDF, XLS 

e TXT); 

c) Gestor de Monitoramento: terá acesso limitado aos dados de agenciamento de 

viagens exclusivamente do seu órgão. Esse perfil poderá apenas realizar a consulta dos 

dados referentes a agenciamento de viagens do seu órgão, bem como emitir quaisquer 

relatórios gerenciais disponíveis no sistema. Não poderá realizar modificações ou alterar 

qualquer tipo bloqueio ou desbloqueio. Poderá ser cadastrado mais do que um perfil 

gestor de monitoramento em cada órgão, desde que com acesso ou login/senha 

individualizadas. 

9.40.3 Todos os acesso ou login/senha são individuais e intransferíveis, não podendo, em 

nenhuma hipótese, um gestor possuir mais do que uma senha de acesso ou a mesma senha 

ser compartilhada e utilizada para o acesso de múltiplos gestores do mesmo órgão. 

9.40.4 O acesso dos gestores de qualquer perfil ao sistema de agenciamento de viagens 

será realizado mediante identificação por login e senha, cabendo a ele toda a 

responsabilidade pela sua guarda e segurança. 

9.40.5 O sistema de agenciamento de viagens deve guardar registro com o histórico das 

operações realizadas pelos usuários, identificando nominalmente o usuário e a data em 

que as operações foram realizadas. 

9.40.6 A gestão de faturas será realizada obedecendo o que segue: 
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a. Visualização de todas as faturas referentes aos contratos oriundos do Registro de 

Preços; 

b. A visualização das faturas deve conter todos os dados presentes nas faturas 

individuais, além do total consumido de cada item, por fatura; 

c. Possibilidade de resgatar e visualizar as faturas, desde a primeira até a última, por 

até 3 (três) meses após a sua emissão com mesmo nível de detalhamento; 

d. No caso de erro nas faturas e consequente refaturamento, o registro das faturas 

anuladas deve ser mantido com todas as informações descritas acima; 

e. Possibilidade de exportação de todo tipo de relatório para arquivos nos formados: 

XLS, TXT e PDF. 

 

9.40.7 Os Órgãos Participantes e Aderentes (CONTRATANTES) deverão ter acesso às 

informações referentes às respectivas faturas e não poderão visualizar informações 

referentes a outros CONTRATANTES, o que somente será acessível ao Órgão 

Gerenciador da Ata de Registro de Preços; 

9.40.8 Só poderá ser disponibilizada aos CONTRATANTES a opção de faturamento 

unificado, estando, portanto, vetada a opção de faturamento individualizado; 

9.40.9 As faturas devem ser unificadas por contratante; 

9.40.10 As faturas unificadas devem permitir identificar o consumo de cada 

viagem (aérea, rodoviária e fluvial). 

9.40.11 O sistema deve possuir a capacidade de gerar, a qualquer momento, 

diversos tipos de relatórios gerenciais, operacionais e financeiros para controle, 

acompanhamento e gestão das informações relacionadas às linhas móveis e modens. Estes 

relatórios poderão ser detalhados ou consolidados por período (dia, semana, mês, etc.), 

tipo de viagem – aérea nacional e internacional, rodoviária e fluvial, órgão ou Estado 

(formado pelo conjunto de todos os órgãos e entidades participantes do Registro de 

Preços), durante todo o período de vigência do contrato. 

9.40.12 Todos os relatórios disponíveis deverão ser passíveis de serem: 

i. Exibidos na tela do computador; 

ii. Impressos; 

iii. Salvos (download) preferencialmente no formato PDF ou, alternativamente, em 

formato compatível com o programa Microsoft Excel 2007 (ou versão posterior) e txt. 

9.40.13 Todos os relatórios devem conter cabeçalho que identifique o sistema (com 

logomarca da empresa) de onde foram retiradas as informações geradas, bem como a 

identificação do(s) órgão(s) pesquisado(s), a data em que foi gerado o relatório e, quando 

aplicável, a identificação individual do usuário e o período pesquisado. 

9.40.14 A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar ao Órgão 

Gerenciador (SEPLAD), o gerenciamento on-line, a emissão de relatório mensal, 

inclusive com a possibilidade de exportação para arquivos em formato XLS, TXT e PDF, 

contendo a listagem de todos os contratos em vigência decorrentes deste Registro de 

Preços celebrados com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: 

• órgão ou entidade CONTRATANTE, 

• número do contrato, 

• data de assinatura, 

• prazo de vigência, 

• termos aditivos, 

• o valor total de cada contrato. 

• Além disso, o sistema deverá disponibilizar para download cópia dos contratos e 
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termo aditivos devidamente assinados, em PDF. 

9.40.15 O sistema deverá disponibilizar ao Órgão possibilidade de emissão de 

relatório em meio eletrônico, em formato XLS, YXT e PDF ou equivalente, com o extrato 

de todas as passagens e todos os serviços faturados no período escolhido contratadas 

oriundas da Ata de Registro de Preços deste certame, contendo as seguintes informações: 

a. Nome ou sigla do órgão ou entidade CONTRATANTE; 

b. Número da requisição/solicitação; 

c. Nome do passageiro; 

d. Identificação do bilhete (número, transportadora, horário e o trecho); 

e. Valor da tarifa aplicada (bilhete); 

f. Valor da requisição; 

g. Valor do bilhete; 

h. Valor da taxa de embarque; 

i. Cópia do bilhete de passagem; 

j. Valor bruto da fatura; 

l. Valor líquido da fatura; 

k. Valor da dedução dos tributos; 

m. Valor do serviço de Agenciamento de Viagens; 

n. Número do empenho; 

0. Saldo do contrato. 

o. Valor da multa aplicada pela companhia aérea em razão do cancelamento das 

passagens não utilizadas, quando for o caso. 

9.40.16 As informações referentes ao item 9.40.14 e seus subitens devem estar 

disponibilizadas em uma única tabela; 

9.40.17 Cada linha da planilha especificada no item 9.40.16 e seus subitens deve 

representar serviço faturado e cada parâmetro citado nas letras constantes no referido item 

deve estar organizado numa coluna específica 

9.40.18 A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar aos CONTRATANTES 

consultores de atendimento disponíveis em horário comercial; 

9.40.19 Além do contato telefônico do consultor de atendimento, as empresas 

CONTRATADAS deverão disponibilizar aos CONTRATANTES os contatos dos 

superiores hierárquicos dos consultores, de modo a garantir o atendimento das demandas; 

9.40.20 O sistema deverá permitir ao órgão CONTRATANTE e ao órgão 

gerenciador a consulta de saldo atinente a cada tipo de viagem (itens 1 a 4). O sistema 

deverá permitir a consulta por órgão, por número de linha e por usuário/servidor 

cadastrado e vinculado a um determinado acesso móvel corporativo; 

9.40.21 O sistema deverá disponibilizar os seguintes tipos de relatórios: 

i. Relatório sintético/simplificado que deve demonstrar, sequencialmente e de forma 

resumida, o somatório consolidado de todos os valores e quantidades de passagens aérea 

nacional, passagens aérea internacional, passagens rodoviária e passagens fluvial 

realizados num determinado período pelo órgão demonstrando no mínimo: nome do 

órgãos, a quantidade de marcações, emissões, remarcações ou alterações e entregas, 

individualmente e no total geral. 

ii. Relatório analítico/detalhado que deve demonstrar, sequencialmente e de forma 

detalhada, todos os valores e quantidades de passagens aérea nacional, passagens aérea 

internacional, passagens rodoviária e passagens fluvial realizados num determinado 

período pelo órgão demonstrando no mínimo: nome do órgãos, as marcações, emissões, 

remarcações ou alterações e entregas, individualmente e no total geral individualmente e 

no total, a data e o horário da utilização, responsável pela solicitação (nome completo e 
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CPF). Por fim, deve conter também o somatório geral, em reais, dos valores. 

9.41. Fiscalizar o perfeito cumprimento das especificações, estabelecidas pela 

Contratante, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente, independentemente da 

fiscalização exercida pela Contratante. 

9.42. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 

prepostos na execução dos serviços. 

9.43. Responsabilizar-se por todas 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, bem como aquelas com os serviços de entrega 

dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos. 

9.44. Responsabilizar-se pela disciplina e o respeito hierárquico de seus empregados 

para com os empregados da Contratante, objetivando sempre a melhor qualidade do 

atendimento. 

9.45. Cumprir e fazer cumprir, por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, 

regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas pelos órgãos 

competentes, pertinentes ao objeto da licitação. 

9.46. Responsabilizar-se pelas consequências decorrentes de qualquer transgressão 

cometida por seus prepostos ou empregados. 

9.47. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares vigentes na Contratante. 

9.48. Solucionar os problemas que venham a surgir relacionados com reservas de 

passagens, tarifas de embarque e quaisquer logísticas de embarque, em aeroportos no 

Brasil ou no exterior, portos e rodoviárias. 

9.49. Proceder à recepção e/ou acompanhamento, por ocasião do 

embarque/desembarque de passageiros, sempre que solicitado pela Contratante. 

9.50. Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

desta contratação, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 

indevido por parte da Contratante. 

9.51. Comunicar imediatamente por escrito a Contratante, por meio da fiscalização do 

Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 

sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

9.52. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 

porventura venham a ocorrer serem sanadas em prazo que não prejudique o embarque do 

servidor. 

9.53. Será admitida a subcontratação dos itens relativos ao agenciamento do transporte 

terrestre e fluvial, sob qualquer pretexto ou alegação, devendo o Contrato ser executado 

diretamente pela Contratada. 

9.54. Não será admitida, em hipótese alguma, publicidade ou qualquer outra informação 

decorrente da contratação, sem prévia autorização da Contratante. 

9.55. Quando solicitado os serviços, objeto deste edital e seus anexos, a Contratada 

deverá sempre buscar e indicar os bilhetes de menor preço que atendam às necessidades 

da Contratante. 

9.56. A Contratada deverá, a partir da solicitação da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Administração - SEPLAD, substituir empregado lotado no posto de 

atendimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
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9.57 A Contratada responsabiliza-se pelos danos causados ao patrimônio da 

Contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente, inclusive por culpa, dolo, 

negligência, imprudência ou imperícia de seus empregados ou representante, ficando 

obrigada a promover a devida reparação ou ressarcimento a preços atualizados, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Caso não o faça, à Contratante reserva-se o direito de 

descontar o valor dos créditos a vencer ou, ainda, cobrar administrativamente ou em juízo. 

9.58. Excepcionalmente, a emissão de passagens poderá ser solicitada em caráter de 

urgência, devendo a Contratada, nesse caso, atender com a agilidade requerida. 

9.59. As tarifas praticadas serão aquelas adotadas pelas companhias aéreas, inclusive 

quanto às tarifas promocionais. 

9.60. O posto de atendimento deverá funcionar, ininterruptamente, no horário de 8h as 

20h, de segunda-feira a sexta-feira. 

9.61. Na emissão de passagens internacionais deverá ser observada a legislação que 

regulamenta a matéria. 

9.62. A empresa deverá capacitar, no mínimo, 02 (dois) servidores de cada contratante, 

em relação ao funcionamento do sistema de gestão de passagens e demais meios 

sistematizados que sejam utilizados pela CONTRATADA. 

 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. O licitante vencedor deverá iniciar a prestação dos serviços, objeto deste processo, 

em 15 (quinze) dias após a assinatura da Ata de Registro de Preços, sendo que para a 

instalação do escritório de atendimento, o prazo será de 60 (sessenta) dias, contado da 

assinatura da Ata de registro de preços. 

10.1.1. O prazo para instalação de posto/escritório/representação poderá ser prorrogado 

na hipótese dos órgãos e entidades participantes não efetuarem a contratação da 

beneficiária da Ata, em quantidade suficiente que justifique e viabilize a manutenção do 

espaço físico, de acordo com análise da gestora da Ata. 

10.2. A Contratada deverá entregar os bilhetes de passagens aéreas nacionais em até 03 

(três) horas e internacionais em até 08 (oito) horas, após a solicitação, diretamente ao 

requisitante. 

10.3. Excepcionalmente, em caráter de urgência, a emissão de bilhete de passagem 

aérea poderá ser solicitada pela Contratante, sem a obediência aos prazos previstos no 

subitem 10.2, devendo a Contratada, nesse caso, atendê-lo com a agilidade requerida. 

10.4. A Contratada deverá entregar os bilhetes de passagens rodoviárias e fluviais em 

até 03 (três) horas após a solicitação, diretamente ao requisitante. 

 

11. DA OBRIGAÇÃO 

11. 1. DA CONTRATADA 

11.1.1- Disponibilizar, gratuitamente, acesso a sistema eletrônico próprio da empresa – 

por intermédio da web – que propicie a reserva de passagens pelos servidores da 

Contratante; 

11.1.2 - Instalar, no mínimo, 01 (um) posto/escritório/representação de atendimento na 

cidade de Belém/PA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contatos a partir do início 

da vigência da Ata de Registro de Preços, derivada deste certame, sem prejuízo da 

execução do objeto a ser contratado, com a seguinte estrutura: 

11.1.2.1 - Linhas telefônicas próprias (fixo e móvel); 

11.1.2.2- Sistema interligado diretamente com, no mínimo, duas empresas aéreas; 

11.1.2.3 - Mínimo de 02 (dois) emissores capacitados para trabalharem 

exclusivamente com emissão de passagens domésticas nacionais e internacionais e 
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terrestres e demais serviços descritos neste Termo de Referência e seus Encartes; 

devidamente uniformizados e identificados mediante uso de crachás com nome da 

empresa e do empregado e foto recente; 

11.1.2.4 - Recursos materiais necessários ao seu funcionamento, tais como mesas, 

cadeiras, sofás, material de escritório e etc; 

11.1.3 - Executar reserva automatizada, online e emissão de seu comprovante. 

11.1.4 - Emitir bilhetes automatizados, online. 

11.1.5 - Consultar e informar a melhor rota ou percurso, online. 

11.1.6 - Consultar a frequência de voos e equipamentos, online. 

11.1.7 - Consultar a menor tarifa disponível, online. 

11.1.8 - Imprimir as consultas formuladas, indicando as opções de horários de voo por 

empresa. 

11.1.9 - Emitir PTA, online. 

11.1.10 - Alterar/remarcar bilhetes, além de realizar reitineração desses. 

11.1.11 - Combinar tarifa. 

11.1.12 - Manter um preposto à disposição das Contratantes, munido de sistema de 

comunicação que permita sua localização imediata para atendimento fora do horário 

estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante vinte e quatro horas 

ininterruptas. 

11.1.13 - Disponibilizar para as Contratantes, plantão de telefones fixos e/ou 

celulares, durante 24 horas por dia, 07 dias por semana, 365 dias por ano. 

11.1.14 - Repassar à Contratante eventuais vantagens concedidas pelas 

companhias aéreas, tais como promoções, cortesias e demais vantagens. 

11.1.15 - Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e 

frequência de voos (partida/chegada), conexões e tarifas promocionais. 

11.1.16 – Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a 

reserva de passagens aéreas, remarcações, substituições, desdobramentos e reitinerações 

de bilhetes de passagens, imediatamente ao recebimento da demanda, assim como 

proceder à emissão do respectivo bilhete de passagem e, quando impossibilitada, 

providenciar a execução do serviço junto às empresas aéreas. 

11.1.17 - Providenciar o fornecimento de passagens e embarque de passageiros 

fora do expediente administrativo de trabalho, incluindo sábados, domingos e feriados. 

11.1.18 - Emitir PTAs para qualquer localidade solicitada pela Contratante, 

inclusive fora do expediente administrativo de trabalho. 

11.1.19 - Elaborar, quando solicitado, planos de viagens internacionais com opções 

de horários e voos. 

11.1.20 - Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando 

o regulamento das companhias aéreas. 

11.1.21 - Fornecer, junto com o faturamento, a comprovação dos valores vigentes 

das tarifas à data da emissão das passagens, mediante informação expedida pelas 

companhias aéreas, para verificação se esses valores, inclusive os promocionais, são os 

devidamente registrados no Departamento de Aviação Civil – DAC. 

11.1.22 - Pagar, pontualmente, as companhias aéreas, ficando claro que a 

Contratante não responderá solidária ou subsidiariamente por essa obrigação, que é de 

inteira responsabilidade da Contratada. 

11.1.23 - Promover reembolso de passagens não utilizadas pela Contratante, 

mediante solicitação feita por meio de documento oficial, no prazo máximo de 45 dias, a 

contar do recebimento do referido documento, com emissão de ordem de crédito a favor 

da Contratante, a ser utilizado como abatimento no valor de fatura posterior. 
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11.1.24 - Caso não ocorra o referido reembolso no prazo estipulado, os valores 

correspondentes aos bilhetes devolvidos serão glosados em fatura a ser liquidada. 

11.1.25 - Fornecer, juntamente com o faturamento, os valores referentes às 

remarcações de bilhetes autorizados pela Contratante, bem como os créditos decorrentes 

de passagens e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o faturamento, 

efetuando, no mesmo, o respectivo abatimento. 

11.1.26 - Proporcionar a utilização de sala VIP nos principais aeroportos às 

Autoridades da Contratante, ocupantes de Cargos de Natureza Especial, quando solicitado 

e autorizado pela Contratante. 

11.1.27 - Emitir relatórios mensais, por empresa aérea e unidade requisitante, em 

planilha eletrônica, constando as seguintes informações: 

a) Número da requisição/solicitação; 

b) Nome do passageiro; 

c) Identificação do bilhete (número, transportadora, horário e o trecho); 

d) Valor da tarifa aplicada (bilhete); 

e) Valor do bilhete; 

f) Valor da taxa de embarque; 

g) Número do bilhete de passagem e/ou do rastreador; 

h) Valor bruto da fatura; 

i) Valor líquido da fatura; 

j) Valor da dedução dos tributos; 

k) Valor do serviço de Agenciamento de Viagens; 

l) Número do empenho; 

m) Valor da multa aplicada pela companhia aérea em razão do cancelamento das 

passagens não utilizadas, quando for o caso. 

11.1.28 - Fiscalizar o perfeito cumprimento das especificações, conditas neste 

anexo e demais peças editalicias, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente, 

independentemente da fiscalização exercida pela Contratante. 

11.1.29 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 

prepostos na execução dos serviços. 

11.1.30 - Responsabilizar-se por todas 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, bem como aquelas com os 

serviços de entrega dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando a Contratante isenta 

de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

11.1.31- Responsabilizar-se pela disciplina e o respeito hierárquico de seus empregados 

para com os empregados da Contratante, objetivando sempre a melhor qualidade do 

atendimento. 

11.1.32 - Cumprir e fazer cumprir, por parte de seus prepostos ou empregados, as 

leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas pelos órgãos 

competentes, pertinentes à matéria objeto do presente instrumento vinculatório. 

11.1.33 - Responsabilizar-se   pelas   consequências   decorrentes   de   

qualquertransgressão cometida por seus prepostos ou empregados. 

11.1.34 - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 

normas disciplinares vigentes na Contratante. 

11.1.35 - Solucionar os problemas que venham a surgir relacionados com reservas 

de passagens, tarifas de embarque e quaisquer logísticas de embarque, em aeroportos no 
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Brasil ou no exterior. 

11.1.36 - Proceder à recepção e/ou acompanhamento, por ocasião do 

embarque/desembarque de passageiros, sempre que solicitado pela Contratante. 

11.1.37 - Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto desta contratação, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por 

uso indevido por parte da Contratante. 

11.1.38 - Comunicar imediatamente por escrito a Contratante, por meio da 

fiscalização do Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

11.1.39 - Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas 

que porventura venham a ocorrer serem sanadas em prazo que não prejudique o embarque 

do servidor. 

11.1.40 - Não será admitida, em hipótese alguma, publicidade ou qualquer outra 

informação decorrente da contratação, sem prévia autorização da Contratante. 

11.1.41 - Quando solicitado os serviços, objeto deste edital e seus anexos, a 

Contratada deverá sempre buscar e indicar os bilhetes aéreos de menor preço que atendam 

às necessidades da Contratante. 

11.1.42 - A Contratada deverá, a partir da solicitação da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Administração - SEPLAD, substituir empregado lotado no posto de 

atendimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

11.1.43 - A Contratada responsabiliza-se pelos danos causados ao patrimônio da 

Contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente, inclusive por culpa, dolo, 

negligência, imprudência ou imperícia de seus empregados ou representante, ficando 

obrigada a promover a devida reparação ou ressarcimento a preços atualizados, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Caso não o faça, à Contratante reserva-se o direito de 

descontar o valor dos créditos a vencer ou, ainda, cobrar administrativamente ou em juízo. 

11.1.44 - Excepcionalmente, a emissão de bilhetes poderá ser solicitada em caráter 

de urgência, devendo a Contratada, nesse caso, atender com a agilidade requerida. 

11.1.45 - As tarifas praticadas serão aquelas adotadas pelas companhias aéreas, 

inclusive quanto às tarifas promocionais. 

11.1.46 - O posto de atendimento deverá funcionar, ininterruptamente, no horário 

de8h as 20h, de segunda-feira a sexta-feira. 

11.1.47 - Na emissão de passagens internacionais deverá ser observada a legislação 

que regulamenta a matéria. 

11.2 A CONTRATANTE 

11.2.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 

870, de 04 de outubro de 2013. 

11.2.2 - Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para 

tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados. 

11.2.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este 

edital e seus anexos. 

11.2.4 - Proceder ao pagamento do Contrato, na forma e nos prazos pactuados. 

11.2.5 - Comunicar à Contratada a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando 

os trechos e locais. 

11.2.6 - Emitir as requisições de passagens aéreas numeradas em sequência e assinadas 

pela autoridade competente. 

11.2.7 - Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 
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serviços contratados. 

11.2.8 - Notificar, por escrito, à Contratada, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços fixando prazo para a sua correção. 

11.2.9 - Notificar, por escrito, a Contratada, sobre a aplicação de eventuais penalidades, 

garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

11.2.10 - Solicitar formalmente à Contratada, no caso de não utilização de bilhete 

de passagem, em seu percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente 

ao trecho (crédito), situação em que a Contratada deverá emitir a correspondente Nota de 

Crédito que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos 

valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela Contratada. 

11.2.11 - Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência 

deverão ser processados na próxima fatura emitida pela Contratada. 

11.2.12 - Realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e verificar 

a pesquisa de preços das passagens feitas pela Contratada, comparando-os com os 

praticados no mercado. 

 

12. DA GARANTIA 

12.1. A Contratada poderá exigir garantia contratual para assegurar o fiel cumprimento 

das obrigações assumidas no percentual de 5% (cinco por cento) do valor estimado 

contratado, apresentando à Contratante, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 

Contrato, uma das modalidades de garantia prevista no art. 56 14.3. Comete 

infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, 17 de julho de 2002, Lei n°. 6.474, 

de 6 agosto de 2002, Lei Nº 8.666/93 subsidiariamente e do Decreto Estadual n° 534, de 

4 de fevereiro de 2020, a Contratada que: 

14.3.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

14.3.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.3.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.3.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

14.3.5. cometer fraude fiscal. 

14.4 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.4.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado e atinjam determinada pontuação 

conforme descrito nos itens 14.13 e 14.15; 

14.4.2. Multa, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas moderadas ou graves, assim entendidas aquelas que acarretam 

prejuízos para o serviço contratado e atinjam determinada pontuação conforme descrito 

nos itens 14.13 e 14.16; 

14.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

14.5.1. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos; 

14.5.2. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado, 

com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Estado, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

14.5.2.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
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Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos 

causados. 

14.5.2.2. As sanções previstas nos subitens 14.4.1, 14.15 e 14.16 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos 

a serem efetuados. 

14.5.3.1. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 

de 1993, as empresas ou profissionais que: 

14.5.3.2. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.5.3.3. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.5.3.4. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e, subsidiariamente, as Leis nº 9.784, 

de 1999 e Lei estadual n. 8.972/2020. 

14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, 

se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e 

cobradas judicialmente. 

14.8. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 

pela autoridade competente. 

14.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta da Contratada, o Órgão ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

14.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

14.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização 

- PAR. 

14.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.13. O processamento do PAR (Processo Administrativo de Responsabilização) não 

interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração 

da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato 

lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

14.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no cadastro de 

Fornecedores do Estado. 

14.15. Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as ocorrências serão 

registradas pela CONTRATANTE, conforme o serviço prestado que notificará a 
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CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela abaixo: 

 

Ocorrência      Pontos 

Não atendimento do telefone fornecido pela CONTRATADA para os 

contatos e registro das ocorrências (por chamada não atendida) 

0,3 

Cobrança por serviços não prestados 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato, por grupo de 10 itens 

identificados com erro 

0,3 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 dias úteis 

entre a data de entrega e a data de vencimento da fatura, para entrega física da 

Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, em arquivo eletrônico ou em papel 

(caso seja solicitado explicitamente pela CONTRATANTE), incluindo 

detalhamento das chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os 

tributos e encargos, conforme preços 
registrados 

1 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técnicas ou 

nas alterações de endereço, para cada 13 dias corridos de atraso 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela 

CONTRATANTE, para cada 24 horas de atraso 

 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto à CONTRATANTE 

em caráter definitivo ou temporário 

0,3 

Tentativas de remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de 

passagens aérea nacional e internacional, rodoviária e fluvial, via 

sistema informatizado de gestão de viagens. 

1 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela soma de 

interrupções), sem comunicação prévia e acordada com a CONTRATANTE 

1 

 

14.16. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação das 

ocorrências acumuladas no período de 6 meses anteriores ao fato gerador do serviço 

contratado. Esta pontuação servirá como base para que a CONTRATANTE aplique as 

seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário à 

configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o processo 

administrativo: 

 

Pontuação Sanção 

acumulada 

1 (um) ponto Advertência 
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2 (dois) 
pontos 

Advertência 

3 (três) 
pontos 

Multa correspondente a 1% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

4(quatro) 

pontos 

Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

13(cinco) 

pontos 

Multa correspondente a 3% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

6 (seis) 

pontos 

Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

7 (sete) 
pontos 

Multa correspondente a 13% do valor faturado do mês de aplicação 

dessa sanção 

8 (oito) 
pontos 

Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

9 (nove) 

pontos 

Multa correspondente a 7% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

10 (dez) 

pontos 

Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

11(onze) 

pontos 

Multa correspondente a 9% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

12(doze) 

pontos 

Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

13(treze) 

pontos 

Rescisão Unilateral do Contrato 

 

14.17.1. A quebra ou violação das informações referentes a este contrato, a qualquer 

momento, ensejará a Rescisão Unilateral do Contrato, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 

de investigação criminal ou instrução processual penal. 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1. A Contratada poderá subcontratar os serviços de reserva, emissão, remarcação ou 

alteração e entrega de passagens rodoviária e fluvial. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Todas as despesas relativas à execução do objeto, tais como: mão de obra, 

impostos, taxas, emolumentos, leis sociais, etc., correrão por conta da Contratada. 

16.2. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

16.3. Os serviços contratados deverão ser implementados, a partir da assinatura do 

contrato, de acordo com a necessidade da contratante. 

16.4. Nos pedidos de solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços, derivada do 

presente processo, formulado pelo órgão não participante e intermediados pelo órgão 

gestor, fica a empresa beneficiada obrigada a se manifestar no prazo máximo de 72 
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(setenta e duas) horas, contados da notificação do órgão gestor. 

16.5. A não manifestação, por parte da empresa beneficiaria da Ata de Registro de 

Preços, implica na recusa tácita da solicitação de adesão formulada. 

16.6. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 

8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação correlata. 

Responsáveis pela elaboração. 

 

HILDA ELIZABETH OLIVEIRA                              

Matrícula nº 20885/2 

 

NEUZA FERNANDA DE MORAES MELO 

Matrícula nº 57195870/1 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A 

TERMO DE REFERÊNCIA SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

 

1. O SISTEMA DE GESTÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 

1.1 A empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar a cada órgão participante 

do Registro de Preços sistema informatizado de gerenciamento on-line, via Web 

(internet), com acesso a uma solução que permita visualização de todos os fornecimento 

de passagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, 

emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete 

(manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em 

viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem 

necessárias ao completo alcance da locomoção via área, fluvial e terrestre, de servidores, 

em âmbito nacional ou internacional dos órgãos e entidades do Governo do Estado Pará, 

na forma estabelecida no Termo de Referência. 

1.2 O gerenciamento da gestão de bloqueio, desbloqueio, cadastro de gestor (es) 

gerencial (is) do órgão e entidade contratante, será realizado exclusivamente pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), Órgão Gerenciador 

do sistema. 

 

2. ACESSO AO SISTEMA 

2.1 O sistema de gestão de agenciamento de viagens deverá disponibilizar, no 

mínimo, 03 (três) níveis de acesso diferenciados: 

2.1.1 Gestor Master do Estado (SEPLAD): terá acesso irrestrito às informações do 

agenciamento de viagens de todos os órgãos e entidades estaduais participantes do 

Registro de Preços. Poderá incluir ou alterar parâmetros de gestão de controle e terá 

acesso exclusivo às seguintes funções: 

a) Cadastrar, Bloquear e desbloquear todas gestores gerenciais dos Órgãos; 

b) Emissão de relatórios com dados consolidados de todos os órgãos da 

Administração Pública Estadual (de forma conjunta em um mesmo arquivo – PDF, XLS 

e TXT) das marcações, emissões, remarcações ou alterações e entregas de passagens 

aérea nacional, passagens aérea internacional, passagens rodoviária e passagens fluvial 

(quantidade e valor – unitário e total); 
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c) Consultar as faturas com dados consolidados de todos os órgãos da Administração 

Pública Estadual (de forma conjunta em um mesmo arquivo – PDF,XLS e TXT); 

2.1.2 Gestor Gerencial (Órgão Contratante): terá acesso aos dados exclusivamente do 

seu órgão. Poderão ser cadastrados simultaneamente mais do que um gestor de 

agenciamento de viagens em cada órgão, desde que com acesso ou login/senha 

individualizadas, que poderão exercer as seguintes funções: 

a) Solicitar marcação, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagens aérea 

nacional via sistema informatizado de gestão de viagens; b) Solicitar marcação, 

emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagens aérea internacional via sistema 

informatizado de gestão; 

c) Solicitar marcação, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagens 

rodoviária, preferencialmente via sistema informatizado de gestão; 

d) Solicitar marcação, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagens 

fluvial, preferencialmente via sistema informatizado de gestão 

e) Emissão de relatórios gerenciais (por tipo de viagem ou de todas) do seu 

órgão/entidade estadual; 

f) Solicitar o cadastro e exclusão dos Gestores Gerenciais e de consulta do seu órgão; 

g) Consultar as faturas com dados consolidados do seu órgão (arquivo – PDF, XLS 

e TXT); 

2.1.3 Gestor de Monitoramento: terá acesso limitado aos dados de agenciamento de 

viagens exclusivamente do seu órgão. Esse perfil poderá apenas realizar a consulta dos 

dados referentes a agenciamento de viagens do seu órgão, bem como emitir quaisquer 

relatórios gerenciais disponíveis no sistema. Não poderá realizar modificações ou alterar 

qualquer tipo bloqueio ou desbloqueio. Poderá ser cadastrado mais do que um perfil 

gestor de monitoramento em cada órgão, desde que com acesso ou login/senha 

individualizadas. 

2.2 Todos os acesso ou login/senha são individuais e intransferíveis, não podendo, em 

nenhuma hipótese, um gestor possuir mais do que uma senha de acesso ou a mesma senha 

ser compartilhada e utilizada para o acesso de múltiplos gestores do mesmo órgão. 

2.3 O acesso dos gestores de qualquer perfil ao sistema de agenciamento de viagens 

será realizado mediante identificação por login e senha, cabendo a ele toda a 

responsabilidade pela sua guarda e segurança. 

2.4 O sistema de gestão de agenciamento de viagens deve guardar registro com o 

histórico das operações realizadas pelos usuários, identificando nominalmente o usuário 

e a data em que as operações foram realizadas. 

 

3. GESTÃO DE FATURAS: 

3.1 A gestão de faturas será realizada obedecendo o que segue: 

a. Visualização de todas as faturas referentes aos contratos oriundos do Registro de 

Preços; 

b. A visualização das faturas deve conter todos os dados presentes nas faturas 

individuais, além do total consumido de cada item, por fatura; 

c. Possibilidade de resgatar e visualizar as faturas, desde a primeira até a última, por 

até 3 (três) meses após a sua emissão com mesmo nível de detalhamento; 

d. No caso de erro nas faturas e consequente refaturamento, o registro das faturas 

anuladas deve ser mantido com todas as informações descritas acima; 

e. Possibilidade de exportação de todo tipo de relatório para arquivos nos formados: 

XLS, TXT e PDF. 

3.2 Os Órgãos Participantes e Aderentes (CONTRATANTES) deverão ter acesso às 
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informações referentes às respectivas faturas e não poderão visualizar informações 

referentes a outros CONTRATANTES, o que somente será acessível ao Órgão 

Gerenciador da Ata de Registro de Preços; 3.3 Só poderá ser disponibilizada aos 

CONTRATANTES a opção de faturamento unificado, estando, portanto, vetada a opção 

de faturamento individualizado; 

3.4 As faturas devem ser unificadas por contratante; 

3.5 As faturas unificadas devem permitir identificar o consumo de cada viagem 

(aérea, rodoviária e fluvial). 

 

4. RELATÓRIOS GERENCIAIS 

4.1. O sistema de gestão deve possuir a capacidade de gerar, a qualquer momento, 

diversos tipos de relatórios gerenciais, operacionais e financeiros para controle, 

acompanhamento e gestão das informações relacionadas às linhas móveis e modens. 

4.2. Estes relatórios poderão ser detalhados ou consolidados por período (dia, semana, 

mês, etc.), tipo de viagem – aérea nacional e internacional, rodoviária e fluvial, órgão ou 

Estado (formado pelo conjunto de todos os órgãos e entidades participantes do Registro 

de Preços), durante todo o período de vigência do contrato. 

4.3. Todos os relatórios disponíveis no Sistema deverão ser passíveis de serem: 

i. Exibidos na tela do computador; 

ii. Impressos; 

iii. Salvos (download) preferencialmente no formato PDF ou, alternativamente, em 

formato compatível com o programa Microsoft Excel 2007 (ou versão posterior) e txt. 

4.5. Todos os relatórios devem conter cabeçalho que identifique o sistema (com 

logomarca da empresa) de onde foram retiradas as informações geradas, bem como a 

identificação do(s) órgão(s) pesquisado(s), a data em que foi gerado o relatório e, quando 

aplicável, a identificação individual do usuário e o período pesquisado. 

4.6 A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar ao Órgão Gerenciador 

(SEPLAD), no sistema informatizado de gerenciamento on-line, a emissão de relatório 

mensal, inclusive com a possibilidade de exportação para arquivos em formato XLS, TXT 

e PDF, contendo a listagem de todos os contratos em vigência decorrentes deste Registro 

de Preços celebrados com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: 

• órgão ou entidade CONTRATANTE, 

• número do contrato, 

• data de assinatura, 

• prazo de vigência, 

• termos aditivos, 

• o valor total de cada contrato. 

• Além disso, o sistema deverá disponibilizar para download cópia dos contratos e 

termo aditivos devidamente assinados, em PDF. 

4.7 O sistema informatizado de gerenciamento on-line deverá disponibilizar ao Órgão 

possibilidade de emissão de relatório em meio eletrônico, em formato XLS, YXT e PDF 

ou equivalente, com o extrato de todas as ligações e todos os serviços faturados no período 

escolhido, de todas as linhas móveis contratadas oriundas da Ata de Registro de Preços 

deste certame, contendo para cada ligação: 

a. Nome ou sigla do órgão ou entidade CONTRATANTE; 

b. Número da requisição/solicitação; 

c. Nome do passageiro; d. identificação do bilhete (número, transportadora, 

horário e o trecho); 
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e. Valor da tarifa aplicada (bilhete); 

f. Valor da requisição; 

g. Valor do bilhete; 

h. Valor da taxa de embarque; 

i. Cópia do bilhete de passagem; 

j. Valor bruto da fatura; 

l. Valor líquido da fatura; 

k. Valor da dedução dos tributos; 

m. Valor do serviço de Agenciamento de Viagens; 

n. Número do empenho; 

o. Valor da multa aplicada pela companhia aérea em razão do cancelamento das 

passagens não utilizadas, quando for o caso. 

4.8 As informações referentes ao item 4.6 e seus

 subitens devem estar disponibilizadas em uma única tabela; 

4.9 Cada linha da planilha especificada no item 4.7 e seus subitens deve representar 

serviço faturado e cada parâmetro citado nas letras constantes no referido item deve estar 

organizado numa coluna específica 

4.10 A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar aos CONTRATANTES 

consultores de atendimento disponíveis em horário comercial; 

4.11 Além do contato telefônico do consultor de atendimento, as empresas 

CONTRATADAS deverão disponibilizar aos CONTRATANTES os contatos dos 

superiores hierárquicos dos consultores, de modo a garantir o atendimento das demandas; 

4.12 O sistema informatizado de gerenciamento on-line deverá permitir ao órgão 

CONTRATANTE e ao órgão gerenciador a consulta de saldo atinente a cada tipo de 

viagem (itens 1 a 4 do lote 1). O sistema deverá permitir a consulta por órgão, por número 

de linha e por usuário/servidor cadastrado e vinculado a um determinado acesso móvel 

corporativo; 

4.13 Por meio da consulta acima deverá ser possível a emissão de relatório para 

arquivo, em formato XLS, YXT e PDF, contendo as seguintes informações: Órgão 

CONTRATANTE, número dos acessos móveis corporativos pertencentes ao órgão 

selecionado, nome completo, cargo/função e lotação dos usuários/servidores cadastrados 

e vinculados às referidas linhas móveis, estabelecido para cada uma delas e os seus 

respectivos saldos. 

4.14 O sistema deverá disponibilizar os seguintes tipos de relatórios: 

i. Relatório sintético/simplificado que deve demonstrar, sequencialmente e de forma 

resumida, o somatório consolidado de todos os valores e quantidades de passagens aérea 

nacional, passagens aérea internacional, passagens rodoviária e passagens fluvial 

realizados num determinado período pelo órgão demonstrando no mínimo: nome do 

órgãos, a quantidade de marcações, emissões, remarcações ou alterações e entregas, 

individualmente e no total geral. 

ii. Relatório analítico/detalhado que deve demonstrar, sequencialmente e de forma 

detalhada, todos os valores e quantidades de passagens aérea nacional, passagens aérea 

internacional, passagens rodoviária e passagens fluvial realizados num determinado 

período pelo órgão demonstrando no mínimo: nome do órgãos, as marcações, emissões, 

remarcações ou alterações e entregas, individualmente e no total geral individualmente e 

no total, a data e o horário da utilização, responsável pela solicitação (nome completo e 

CPF). Por fim, deve conter também o somatório geral, em reais, dos valores. 

 

5. SISTEMA CUSTOMIZADO 
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5.1. O sistema de gestão de agenciamento de viagens deverá ser customizável, ou seja, 

deverá estar apto a sofrer alterações e ajustes nas suas ferramentas, de acordo com as 

necessidades e demandas da Administração Pública Estadual 



16  DIÁRIO OFICIAL Nº 35.199 Sexta-feira, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

RESOLVE:
I – DESIGNAR, a servidora MARIA LÚCIA SALGADO BARRA, matrícula nº 
3204/1, Administrador, para exercer a função de fiscal de contrato e o ser-
vidor PAULO SIDNEY MARTINS COSTA, matrícula n° 5923073/4, Secretário 
de Coordenação, para a função de suplente de contrato 005/2022, cele-
brado entre a ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 
- EGPA e a empresa S DA C SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
40.508.894-0001/40, que tem por objeto material de consumo.
II - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
WILSON LUIZ ALVES FERREIRA
Diretor Geral Interino

Protocolo: 880878
.
.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº.013/2022-EGPA
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIO-
NAIS, RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS.
Valor: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).
Data da assinatura: 24/11/2022
Vigência: 24/11/2022 à 23/11/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 023/2021.
Orçamento:
Projeto/Atividade: 8887
Elemento de despes: 339033
Fonte de recurso: 0101000000
Contratado: NORTE TURISMO LTDA
CNPJ: 05.570.254/0001-69
Endereço: Travessa Padre Prudêncio 43, Campina, CEP: 66010-150;
Cidade. Belém-Pa
Contato: (91) 32228869/ 32244151/ 32249911
E-mail: financeiro.nortetur@gmail.com
Ordenador: WILSON LUIZ ALVES FERREIRA / Diretor Geral-EGPA

Protocolo: 880842
CONTRATO Nº 009/2022 - EGPA

Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2022
Objeto:  Contratação da BANDA BASE para apresentação na IV MOSTRA DE 
MÚSICA CANTA SERVIDOR, em evento presencial para servidores públicos 
e público em geral.
Data da assinatura: 24/11/2022.
Valor: R$ 83.445,00 (oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).
Orçamento: Funcional Programática: 04.331.1508.3940 / Fonte de Recur-
sos: 010100000 / Elemento de Despesa: 339039 - Serviço de Terceiros da 
Pessoa Jurídica.
Contratado: A.C MEIRELES DE CASTRO – ME - CNPJ nº 15.130.440/0001-30
Rua Treze de Maio nº 82, Bairro: Campina, CEP 66.013-080, Município: 
Belem/PA, cel: 98354-9981. Email: alcirmeireles@gmail.com
Ordenador: WILSON LUIZ ALVES FERREIRA - Diretor Geral.

Protocolo: 880823
.
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

NOTA TÉCNICA 004 –RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO 
DE FINALISTAS

Oficializa a Convocação para a Fase Final da IV Mostra de Música - Canta 
Servidor nos termos do Edital 002/2022 EGPA/NPVS.
CONSIDERANDO:
a) Os critérios estabelecidos no edital 002/2022;
b) Nota aplicada pelo Jurado Técnico e a necessidade de ampliação do 
prazo de análise para 22 de novembro de 2022;
c) O critério de desempate estabelecido em Edital e sua interpretação.
O Comitê Gestor divulga que:
Art. 1º - Ficam Classificadas as seguintes obras identificando nome da mú-
sica, os servidores responsáveis, órgão e municípios e regional deliberada.
a) - Regional 1 - Região Metropolitana de Belém convocados até o 8º(oita-
vo) Lugar da lista de classificação da fase II;

CL MÚSICA COMPOSITORES/LETRISTAS ÓRGÃO MUNICÍPIO NOTA
1 DO UNIVERSO DE TUPÃ O RITUAL ALFREDO ANDRADE DOS REIS SECULT BELÉM 8,27
2 POVO BRASIL DILSON NÓBREGA DA SILVA CBM/PA BELÉM 7,84
3 AVES ALINE DE CÁRITAS BITTENCOURT NUNES PM BELÉM 7,83
4 DE BOA ALMINO HENRIQUE DO CARMO SEDUC BELÉM 7,74
5 CORAÇÃO DESPERTO DIEGO RODRIGO FERREIRA CASTRO SEDUC MARITUBA 6,61
6 BLUE PARA O SENHOR TEMPO ALVARO JORGE DE SENA ANDRADE SEDUC BELÉM 7,08

7 FLORESCEU PEDRO ALCÂNTARA BARBOSA NETO ARCON BELÉM 6,91

8 MUITA SAUDADE LIGIA DOS SANTOS NEVES
ELIEZER JACOB DOS SANTOS COHAB BELÉM 6,90

9 SEM QUALQUER VALIA GILMAR CHAVES ALHO SEAP MARITUBA 6,78

10 EU CORAÇÃO ANGRA MARINA MELO DE ANDRADE SEAP MARITUBA 6,47

11 PÉTREA JOAQUIM ALFREDO GUIMARÃES GARCIA
LILIANE MENEZES RABELO FCP BELÉM 6,34

12 PRESENTE DE DEUS THIAGO CASTRO DA SILVA PACHECO JUCEPA BELÉM 6,26

13 MIUDINHO IRREVERENTE HOMERO ANTÔNIO FONSECA DOS 
SANTOS SESPA BELÉM 5,91

b) - Regional 2 - outros municípios do Estado, convocados até o 4º (quarto) 
Lugar da lista de classificação da fase II

CL MÚSICA COMPOSITORES/LETRISTAS ÓRGÃO MUNICÍ-
PIO NOTA

1º MATA ESSE VAGABUNDO CHARLES CHRISTIE FERREIRA RIBEIRO SEDUC JACUNDÁ 8,94

2º VOCÊ PRA MIM
NILTON NUNES DA COSTA
OZIEL GODINHO LOBATO

PAULO HENRIQUE QUEIROZ SILVA
SEMED PORTEL 8,06

3º VEREDAS MANOEL SALVADOR DE AZEVEDO DIAS BANPARÁ SALINÓ-
POLIS 8,00

4º NOITE, LUA E CANTORIA RAIMUNDO NONATO AGUIAR OLIVEIRA UEPA SANTARÉM 8,00

5º QUEM VAI PERCEBER ANTÔNIO GONÇALVES CAVALCANTE 
FILHO SEDUC MARABÁ 7,39

6º NÃO FOI AMOR FABRICIO FONSECA FIGUEIRA DEMUTRAN MOJUÍ DOS 
CAMPOS 7,11

7º SAUDADE ANDRÉ LUIS LIMA PARENTE SEMEC SANTARÉM 7,00

8º BELEZA REGIONAL ANTHYMIO WANZELLER FIGUEIRA NETO SEMED - ALENQUER 6,06

B.1) O empate entre 3º e 4º lugar se deu pela nota geral e pelo critério 
melhor música sendo necessário desempatar pelo critério de melhor letra.
Art. 2º - Este comitê encaminha a Classificação de obras selecionada para 
a fase final a ser realizada no dia 19 de novembro de 2022, antecedida por 
um dia de ensaio geral, sendo este o dia 28 de novembro de 2022.
Art. 3º - Ficam todos os servidores classificados convocados para parti-
cipar do ensaio e fase final e, não havendo tempo hábil, sua ausência ou 
renuncia explicita a esta convocação não será alvo de substituição por 
parte deste comitê.
Art. 4º - Ficam todos os servidores classificados informados que nos ter-
mos do§7º do Art. 10 do Edital 002/2022, haverá período de votação po-
pular que incidirá sobre a classificação final, assim definida:
a) Classificação - o número de curtidas na respectiva obra no Canal do 
YouTube da EGPA (com/@egpa),
b) Data da Publicação – dia 24 de novembro de 2022 as 23.59.
c) Apuração da votação – espelho do dia 29 de novembro de 2022.
d) Pontuação – Será aplicada a pontuação decrescente de 1,3 à 0,1 pontos para 
a obra de acordo com sua classificação entre 1º e 12º lugar respectivamente
Belém-PA, 24 de novembro de 2022.
Lucílio Otávio Nery da Costa - Coordenador do Núcleo de Programas de 
Valorização do Servidor - Presidente do Comitê Gestor

Protocolo: 880974
.
.

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº  657, DE  24 DE NOVEMBRO  DE 2022
Altera dispositivos da Portaria nº 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe 
sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final - PMPF do produto 
cerveja.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
Considerando o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Impos-
to sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º A Portaria nº 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final - PMPF do produto cerveja, 
passa a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 5º ..............................
Parágrafo único. A inclusão de que trata o caput deste artigo compreende 
produtos fabricados no território nacional e produtos importados do exterior.
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