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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2018 

 

O Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC, autarquia federal de 
fiscalização profissional, pessoa jurídica de direito público, localizado na Rua Crispim Mira, 
421, Centro, Florianópolis, por intermédio do Pregoeiro e sua equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interessados que, através do site eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, fará licitação na modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica tipo Menor Preço Global nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, Decreto 3.555 de 
2000, Decreto nº 5.450 de 2005 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 1993, consoante às 
disposições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

Data da abertura da sessão pública: 11 de outubro de 2018 

Hora: 14 horas (horário de Brasília) 

Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Código UASG: 389459 

  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto do presente Edital a contratação de empresa para fornecimento de 
serviços de agenciamento de viagens para voos nacionais e internacionais e transporte 
rodoviário interestadual e intermunicipal, incluindo bagagem, seguro viagem, pedágios, 
remarcação e cancelamento de passagens, inclusive suporte e assessoramento, para uso interno 
do CRF/SC, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no 
Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. 

1.2. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br, no “SIASG”, prevalecerá sempre a descrição deste 
edital. 

1.3. O presente objeto enquadra-se como serviço comum, conforme o disposto no Parágrafo 
único do art. 1º da Lei nº. 10.520/2002. 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 
– Passagens aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas e Despesas com locomoção. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e 
seus Anexos, e estiverem previamente credenciados perante o sistema eletrônico, por meio do 
site www.comprasgovernamentais.gov.br, para participação de Pregão Eletrônico. 

3.2. As empresas deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF. 
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3.3. A empresa participante poderá retirar o manual do pregão eletrônico para o fornecedor 
na opção “publicações”, sub-item “manuais” do site citado. 

3.4. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a  

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital. 

   3.5.Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico ou de eventual desconexão sua. 

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.7.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49;  

3.7.2. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

3.7.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

3.7.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.7.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

3.7.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

3.8. Não será admitida a participação de empresas: 

3.8.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 

3.8.2. Que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar 
com o CRF/SC, ou declaradas inidôneas com qualquer órgão da Administração Pública direta 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal; 

3.8.3. Estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 

3.8.4. Empresa licitante de sócios, diretores que tenham vínculo com o CRF/SC; 

3.8.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

3.8.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum. 

3.8.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
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3.8.8. Cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 
19 de julho de 2012.  
 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para participar do Pregão, a licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão 
Eletrônico” através do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.1.2. O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de 
registro cadastral atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, 
que também será requisito obrigatório para fins de habilitação, o qual deve ser providenciado 
com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis antes da abertura das propostas. 

4.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao CRF/SC, promotor da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

5.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocatório ao 
Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço licitacao@crfsc.gov.br, cabendo ao 
Pregoeiro decidir sobre os questionamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.1.1. Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível, disponíveis no 
portal www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 

5.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. Os pedidos de impugnação, bem 
como as respectivas respostas, serão divulgados no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro 
horas); 

5.2.2. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a 
realização do certame. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (artigo 21, § 2º, do 
Decreto nº 5.450/2005). 

6.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital (artigo 21, § 3º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
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6.2. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2.1. Até a data e horário estabelecidos, neste edital para abertura da sessão, os 
licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (artigo 21, § 4º, do 
Decreto nº 5.450/2005). 

6.2.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances 
inseridos (artigo 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro ou de 
sua desconexão (artigo 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LEI nº 
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.  

6.3. Em campo próprio, os licitantes deverão declarar, sob pena de inabilitação, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

6.4. Na elaboração da proposta eletrônica deverá conter ainda os seguintes requisito: 

6.4.1. Consignar em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, o preço 
unitário e total por item ofertado, de acordo com os preços praticados no mercado, e conforme 
estabelece o artigo 43, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, com 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula; 

6.5. A proposta escrita, resultante da fase de lances, além do disposto nas alíneas “a” do sub-
item anterior, deverá conter: 

6.5.1. Declaração expressa de estarem incluídas nos preços todas as despesas com 
impostos, taxas, contribuições, fretes e todos e quaisquer outros custos que incidam direta ou 
indiretamente sobre o objeto fornecido. Será considerado como tal, a proposta que for omissa. 

6.5.2. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; será considerado como tal o prazo da proposta omissa. 

6.5.3. Deve constar na Proposta ou em folha a ela anexada os seguintes dados do 
licitante: razão social, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone/fax, e-mail, número 
de conta corrente, agência, banco e praça de pagamento. Deverá conter também, os seguintes 
dados do Representante Legal da Empresa: nome, endereço residencial completo, CPF/MF, 
Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, naturalidade, nacionalidade, estado civil e e-mail. 

6.6. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 
avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do Decreto n.º 
5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia.  
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
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7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8. DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 

8.1. O Pregoeiro efetuará a análise da conformidade da proposta, verificando se as 
descrições das propostas cadastradas estão adequadas às especificações contidas no Edital. 

8.2. O Pregoeiro desclassificará a proposta em desacordo com as especificações exigidas no 
Edital ou com valores que contenham erro material e classificará as propostas que participarão 
da fase de lances. 

8.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.4. As propostas contendo a descrição do objeto do presente edital, valor e eventuais 
anexos estarão disponíveis na internet. 

8.5. O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagem do Pregoeiro aos 
Licitantes. 

 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Na abertura da etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

9.1.1. O valor do lance deverá corresponder ao MENOR PREÇO GLOBAL, em 
moeda nacional com no máximo duas casas decimais, sendo considerado vencedor aquele que 
ofertar o menor preço e atendidas as exigências deste Edital e seus anexos. 

9.2. Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, o 
licitante será imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras 
de aceitação dos mesmos. 

9.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

9.5. Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

9.6. A etapa de lances será encerrada por determinação do sistema, após solicitação do 
pregoeiro. 

9.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.8. O pregoeiro não se responsabiliza, em hipótese alguma, por possíveis erros no registro 
dos lances por parte das licitantes. 

9.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, 
retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
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9.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

10. DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1.Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.2. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as 
propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 

10.4. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.5. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

10.6. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

10.7. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais 
vantajoso, para que seja obtido melhor preço, e decidirá sobre a sua aceitação, observado os 
critérios de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 
Edital. 

10.7.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

10.7.2. Durante a etapa de aceitação, o Pregoeiro convocará a licitante detentora do 
melhor lance a enviar a proposta referente ao objeto desta licitação, exclusivamente através do 
Sistema do Pregão Eletrônico, em prazo que poderá ser definido, via chat, durante a Sessão do 
Pregão. 

10.7.3. Após a fase de lances, havendo dúvidas ou necessidade de alguma 
confirmação, o Pregoeiro poderá convocar a empresa no chat do sistema para obter as 
informações que se fizerem necessárias. 

10.7.4. Caso não exista manifestação e/ou interesse por parte da empresa na 
negociação no chat do sistema, o Pregoeiro poderá recusar a proposta a qual não foi possível 
obter as informações. 
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10.8. Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor 
estimado. 

10.9. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor, se o licitante vencedor não 
atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, e posteriormente procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, segundo o critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital. 

10.10. Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante, no 
sentido de se obter preço melhor. 

10.11. A Proposta de menor preço resultante da etapa de lances, contendo a especificação 
detalhada do objeto deverá ser encaminhada, quando solicitada pelo pregoeiro, através do 
sistema do pregão eletrônico em até 2 (duas) horas, ou ainda para o e-mail: 
licitacao@crfsc.gov.br. 

10.11.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados à Presidente da Comissão de Licitação do CRFSC, situado na Rua Crispim 
Mira, 421, Centro, Florianópolis, SC. 
 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Os licitantes devem possuir os níveis I a IV validados no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, cuja confirmação será efetuada mediante consulta 
“online”, após a análise e julgamento da Proposta. 

11.2. Durante a fase de habilitação, além do SICAF, poderão ainda serem efetuadas as 
seguintes consultas: 

11.2.1. Junto ao Portal da Transparência- http://www.portaldatransparencia.gov.br, de 
existência de registros impeditivos da contratação, no Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas/CGU; 

11.2.2. Junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registros impeditivos 
da contratação por improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de 
Improbidade; 

11.2.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

11.2.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 

11.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

11.4. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, no âmbito de sua 
atuação, por intermédio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, e do 
Departamento de Logística e Serviços Gerais – DLSG, esclarece que a validade da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, está condicionada àquela disponível para emissão 
no sítio www.tst.jus.br/certidão, que revela a atual situação da licitante, ou seja, caso haja mais 
de um documento válido, prevalecerá à certidão mais recente sobre a mais antiga. 
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11.5.A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar o 
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.6. Para fins de habilitação, caso alguma certidão encontre-se vencida no SICAF, a 
verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais do órgão/entidade emissor da(s) 
certidão(ões) constituirá meio legal de prova. 

11.7.Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 
Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

11.7.1.Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 
de seus administradores; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

e)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado 
pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.  

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 

11.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

d) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
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Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 

f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

g) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

h) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

i) caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

j) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

h) A não regularização da documentação no prazo previsto no sub-item anterior 
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 
7º da Lei 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação ou a revogação da licitação. 

11.7.3. Qualificação Econômico-Financeira 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 

c) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
 

LC = 

Ativo 
Circulante 

Passivo 
Circulante 
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d) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 
ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10 % do valor estimado da 
contratação. 

e) Caso não seja possível realizar a verificação acima descrita, a(s) certidão(ões) 
necessária(s) será(ão) solicitada(s) via chat, e deverá(ão) ser encaminhada(s) ao Pregoeiro, em 
prazo a ser determinado durante a sessão do pregão, para o endereço eletrônico 
licitação@crfsc.gov.br, sendo os originais, ou cópias autenticadas apresentados no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis contadas do encerramento da sessão pública do pregão para o 
endereço do CRFSC. 

f) Caso algum documento seja exigido nos termos do subitem anterior estes 
deverão ser: 

I) apresentados em original ou cópia autenticada em cartório, ou; 

II) apresentados em cópia simples acompanhada do original para efeito de 
autenticação pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio ou outro servidor por ele indicado, 
ou; 

III) publicados em Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda; 

IV) extraídos da internet, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à consulta a 
ser feita pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão. 

g) Nos documentos deverá constar sua validade. Se o prazo de validade for omisso, 
será considerado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia subsequente ao da sua 
expedição. 

h) Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do 
proponente. 

i) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar 
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, ou, ainda, não for apresentada no prazo 
estabelecido, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo 
com vistas a possíveis penalidades. 

j) A documentação será rubricada pelo Pregoeiro e será anexada ao processo, sendo 
inabilitados aqueles licitantes cuja documentação esteja em desacordo com o disposto neste 
edital e/ou apresente irregularidades. 

l) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

m) O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do 
licitante sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

n) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz. Se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que 
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.7.4. Qualificação técnico-operacional:  

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que 
comprove(m):  

I) Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante executa ou executou 
contrato correspondente a 50% (cinquenta por cento) das quantidades estimadas pela 
administração. 
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II) será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes 
para comprovar a capacidade técnica.  

III) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a 
serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária 
especificada no contrato social devidamente registrado na junta comercial competente, bem 
como no cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.  

IV) Cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração(ões) que comprovem 
experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços objeto do presente contrato, 
ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste Pregão Eletrônico. Os 
períodos concomitantes serão computados uma única vez;  

 V) Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros 
documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro.  

VI) Certificado de registro concedido pelo Ministério do Turismo, conforme 
previsto no art. 22 da Lei n. 11.771, de 17 de setembro de 2008, e ao artigo 18 do Decreto n. 
7.381/2010.  

VII) ato de registro perante a Internacional Air Transport Association (IATA).  

 VIII) na hipótese de empresa não dispor do registro perante a IATA, poderá 
apresentar declaração 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 é possuidor de crédito direto e está autorizado a emitir bilhetes de passagens aéreas 
internacionais durante a vigência do contrato;  

IX) declaração das companhias brasileiras de transporte aéreo regular GOL, 
LATAM, AVIANCA e AZUL, comprovando que a licitante é possuidora de crédito perante as 
referidas empresas, e está autorizada a emitir bilhetes de passagens aéreas dessas companhias 
durante a vigência do contrato e se encontra em situação regular frente às respectivas 
companhias.  

 

12. DO VENCEDOR:  

12.1. Verificado o atendimento às condições de habilitação do proponente que ofertou o 
menor preço, este será declarado vencedor.  

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

12.3. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

12.3.1.ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

12.3.2.conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

12.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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13. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

13.1. Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública e no momento adequado, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

13.2.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e 
o direito que a licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que 
proferiu a decisão. 

13.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.4. Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no CRF/SC 
junto à comissão de licitação, com endereço na Rua Crispim Mira, 421 – Centro – 
Florianópolis/SC, CEP 88.020-540, de Segunda a Sexta-feira, de 13h as 18:30h. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao licitante ofertante do menor preço, 
atendidas as demais exigências deste instrumento convocatório. 

14.2. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes 
quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente 
será submetido à homologação pela Presidente do CRF/SC. 

14.3. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a 
regularidade dos atos praticados, a Presidente do CRF/SC adjudicará o objeto e homologará o 
procedimento licitatório. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do atesto do 
recebimento do documento de cobrança, constando de forma discriminada a efetiva realização 
do objeto contratado.  

15.2. O atesto deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias úteis contado do seu 
recebimento definitivo pelo fiscal da contratação. 

15.3. Havendo erro nos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e, se 
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da 
Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 
pagamento. 

15.5. Quando do pagamento, será efetuada as retenções tributárias previstas na legislação 
aplicável.  

15.6. O pagamento será efetuado preferencialmente por meio de boleto bancário, ou 
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mediante transferência na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 

15.6.1. Nos boletos bancários deverão constar as retenções e ou deduções que a lei 
vigente determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 

15.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

15.6.3. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada. 

15.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte fórmula: 

EM = I x N x 
VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I 
= 

(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 
do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da contratada são as definidas no Termo de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  17.1 . As obrigações da contratante são as definidas no Termo de Referência. 

 

18. FISCALIZAÇÃO 

   18.1. As condições de recebimento são as definidas no Termo de Referência. 

 

19. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO 

19.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de 
vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato prorrogável na forma 
do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

19.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta 
ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o 
Poder Público. 

19.3. A empresa terá o prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  
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19.3.1. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, verificar-se-á por meio do 
SICAF e de outros meios se a empresa vencedora mantém as condições de habilitação. 

19.4. O Contrato vincula-se aos termos deste Edital e da proposta vencedora.  

19.5. Para a retirada do instrumento contratual, a empresa vencedora terá que comprovar 
documentalmente que o faz por meio de seu representante legal, com poderes para tal.  

 

20. SANÇÕES 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. Não assinar o Contrato quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta;  

20.1.2. Apresentar documentação falsa;  

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

20.1.5. Não mantiver a proposta;  

20.1.6. Cometer fraude fiscal;  

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;  

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances, 
bem como, os atos descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

20.3.1. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante;  

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;  

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento.  

20.4.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,  

20.4.2. observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade,  

20.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

20.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência.  

 

21. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

21.1. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a seu 
exclusivo critério, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
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instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta. 

21.2. O CRF-SC poderá revogar esta licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 e §§, da Lei 
Federal nº 8.666/93). 

21.3. A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais 
e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer etapa do Pregão. 

21.4. Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. São consideradas 
propostas apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame. 

21.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 
não haja comunicação expressa do Pregoeiro em sentido contrário. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento e, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente no CRF/SC. 

21.7. As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança deste instrumento. 

21.8. Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente Edital poderão ser dirimidas 
no Conselho Regional de Farmácia CRF-SC, na Rua Crispim Mira, nº 421, Centro, em 
Florianópolis/SC, pelo e-mail licitacao@crfsc.gov.br ou ainda pelo telefone (48)3298-5914. 

21.9.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

21.10. Aos casos omissos aplicar-se-ão, no que couber, as demais disposições constantes do 
Decreto 5.450/2005, da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/1993 e legislação correlata. 

 

22. DO FORO 

22.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será Subseção Federal de 
Florianópolis/SC, com exclusividade. 

 

23. ANEXOS 

23.1. Anexo I – Termo de Referência; 

23.2. Anexo II - Minuta Contratual. 

 

Florianópolis/SC, 03 de setembro de 2018. 

 

 

 

Karen Berenice Denez 

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos nacionais e 
internacionais e transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, incluindo bagagem, 
seguro viagem, pedágios, remarcação e cancelamento de passagens, inclusive suporte e 
assessoramento, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas 
neste instrumento, para uso interno do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa 
Catarina. 

 

TABELA REFERENCIAL I 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MÍNIMAS 
QTD 

ANUAL 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁR. 
DA TAXA 
(MÉDIA) 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

01 Serviço de agenciamento de passagens aéreas 
(nacionais e internacionais), compreendendo 
informações sobre cotações de voos e trajetos 

disponíveis no período desejado, cotações, 
reservas, emissões e entrega de bilhetes, 

incluindo bagagem, seguro viagem, remarcação 
e cancelamento de passagens, conforme 

condições, quantidades, exigências e 
necessidades, estabelecidas neste instrumento 

400 R$ 29,00 R$ 11.600,00 

02 Serviço de agenciamento de passagens 
terrestres, compreendendo informações sobre 

cotações e trajetos disponíveis no período 
desejado, reservas, emissões e entrega de 

bilhetes, incluindo bagagem, seguro viagem, 
pedágios, remarcação e cancelamento de 

passagens, conforme condições, quantidades, 
exigências e necessidades, estabelecidas neste 

instrumento 

50 R$ 20,00 R$ 1.000,00 

1.2. A estimativa foi definida com base nas aquisições ocorridas no ano de 2017 e na 
previsão de 2018. Tais valores são meramente referenciais e com a única finalidade de 
subsidiar os licitantes a elaborarem suas propostas, não importando em nenhuma hipótese, em 
compromisso futuro para o Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina. 

1.3. O valor máximo total anual estimado para a contratação, incluindo o serviço de 
agenciamento, as tarifas das passagens e todas as demais despesas relacionadas, é de R$ 
220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A elaboração do presente termo refere-se à necessidade deste órgão de contratação de 
empresa especializada para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, incluindo 
suporte e assessoramento, cotações, reservas, bagagem, seguro viagem, pedágios, alterações e 
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remarcações, cancelamentos e reembolso de passagens, conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. 

2.2. Os serviços de agenciamento de passagens são imprescindíveis para este órgão pois são 
necessários para a execução de tarefas ligadas à fiscalização, capacitação, participação em 
congressos, conferências, reuniões plenárias, encontros de comissões assessoras, cursos de 
capacitação, fóruns e representações e demais demandas para seus colaboradores, presidência, 
assessoria, conselheiros e demais servidores necessários ao desenvolvimento das atividades 
deste Conselho.  

2.3. Considerando o término do contrato e a atual fornecedora deste serviço não aceitar a 
renovação do contrato vigente por novo período de 1 (um) ano, faz-se necessária a contratação 
de nova empresa de agenciamento de passagens aéreas e terrestres.  

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados na dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 – Passagens 
aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas e Despesas com locomoção. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Nos termos da Lei nº10.520/2002, art. 1º, parágrafo único, os serviços objeto da 
presente contratação são de natureza comum.   

        4.1.1. Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271 de 
1997, onde lê-se: No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 
poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

5. DO FORNECIMENTO 

5.1. A entrega dos bilhetes eletrônicos ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, via 
e-mail definido juntamente com a celebração do contrato.  

5.1.1. A CONTRATADA deverá atender apenas os solicitantes previamente 
autorizados contendo as seguintes informações: 

• Nome; 

• E-mail a partir do qual serão originadas as solicitações; 

• Cargo/função; 
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5.2. Para o perfeito cumprimento do objeto, a CONTRATADA deverá dispor de CENTRAL 
DE ATENDIMENTO em caráter permanente e de forma ininterrupta para execução dos 
serviços solicitados. 

5.3. O prazo máximo para entrega dos bilhetes deverá ser em até 03 horas, contados a partir 
da autorização da emissão da passagem, salvo se solicitadas fora do horário de expediente da 
CONTRATADA. 

5.4. No caso de não cumprimento do prazo estipulado para a emissão da passagem, havendo 
majoração da tarifa em relação ao valor verificado na reserva, a CONTRATADA arcará com as 
diferenças. 

5.5. Para qualquer tipo de entrega física deverá ser enviada para a sede do CRF/SC, com 
endereço na Rua Crispim Mira, 421 – Centro – Florianópolis/SC.  

 

6. DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 
CONTRATANTE, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas a dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de 
tudo dando ciência à Administração. 

6.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do CRF-SC. 

6.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CRF-SC. 

6.4. A administração da CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a comprovação, 
sempre que julgar necessária, do valor vigente das tarifas, na data da emissão dos bilhetes de 
passagens. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Para o perfeito cumprimento do objeto, a CONTRATADA deverá dispor de central de 
atendimento para execução dos serviços solicitados, fornecendo telefones de plantão fixo e 
celulares, em horários compreendidos de segunda a sexta, sábados, domingos e feriados.  

7.2. Fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, caso o tenha, sistema interno 
automatizado integrado às companhias aéreas, para o auxílio no momento da compra e 
agilidade no processo, visando o menor preço para o órgão. 

7.3. Efetuar as cotações, reservar, emitir, remarcar, alterar, cancelar bilhete de passagens 
aéreas e terrestres e solicitar reembolsos. 

7.4. Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
seguros, tributos, assim como qualquer outra despesa direta ou indireta assim relacionadas ao 
contrato deste objeto. 

7.5. Responsabilizar-se por todo o envio de documentos originais e cópias autenticadas 
atualizadas da CONTRATADA. 

7.6. Responsabilizar-se pela emissão e envio das faturas e notas fiscais mensais 
discriminadas detalhadamente ao Departamento Financeiro e Contábil deste órgão.  
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7.7. Prestar todo suporte e assessoramento para o bom andamento do processo pelo período 
de validade do contrato. 

7.8. Pagar às companhias aéreas, nos prazos pactuados em suas avenças específicas, os 
bilhetes emitidos, ficando estabelecido que o CRF/SC não responderá, sob qualquer hipótese, 
solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93;  

8.2. Avaliar e conferir as faturas recebidas no decorrente mês, notificando eventual erro para 
devida correção dentro do prazo hábil de vencimento; 

8.3. Efetuar o pagamento da fatura, na forma e no prazo estipulado;  

8.4. 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 ou reembolso a ser 
solicitado à companhia. 

 

9. DO PREÇO 

9.1. O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela Contratada, deverá estar de acordo 
com a tabela praticada pelas companhias aéreas, inclusive em casos de tarifas promocionais, 
nas formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores.   

9.2. Todas os valores que compõe a passagem, sendo eles impostos, taxas, seguros, pedágios 
ou outros inerentes ao serviço, devem compor o preço total no momento da pesquisa e 
posteriormente discriminados na fatura de cobrança. 

10.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. O não cumprimento do disposto neste termo, implicará a aplicação das penalidades 
cabíveis consoante ao que dispõe a lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

11. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

11.1. Assessoria de Planejamento e Gestão do CRFSC. 
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ANEXO II – MODELO DE MINUTA CONTRATUAL 

 
TERMO DE CONTRATO N.º ______/2018 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 
006/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE 
SANTA CATARINA, E A EMPRESA 
__________________. 

 

 

CONTRATANTE: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – 
CRF/SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 83.900.969/0001-46, localizado na Rua 
Crispim Mira, 421, Centro, Florianópolis, SC, neste ato representado por sua Presidente Farm. 
Karen Berenice Denez e seu Tesoureiro Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich. 

CONTRATADA: _______________________________________________. 

 

OS CONTRATANTES acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei 
nº 10.520 de 2002, Decreto 3.555 de 2000, Decreto nº 5.450 de 2005, Decreto nº 7.174 de 2010 
e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como 
pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico 006/2018 pelos termos da proposta da 
Contratada de ___/___/2018 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de 
serviços de agenciamento de viagens para voos nacionais e internacionais e transporte 
rodoviário interestadual e intermunicipal, incluindo bagagem, seguro viagem, pedágios, 
remarcação e cancelamento de passagens, inclusive suporte e assessoramento, para uso interno 
do CRF/SC. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MÍNIMAS 
QTD 

ANUAL 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁR. 
DA TAXA  

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

01 Serviço de agenciamento de passagens aéreas 
(nacionais e internacionais), compreendendo 
informações sobre cotações de voos e trajetos 

disponíveis no período desejado, cotações, 
reservas, emissões e entrega de bilhetes, 

incluindo bagagem, seguro viagem, 
remarcação e cancelamento de passagens, 

conforme condições, quantidades, exigências 
e necessidades, estabelecidas neste 

instrumento 

400   

02 Serviço de agenciamento de passagens 
terrestres, compreendendo informações sobre 

cotações e trajetos disponíveis no período 

50   
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desejado, reservas, emissões e entrega de 
bilhetes, incluindo bagagem, seguro viagem, 

pedágios, remarcação e cancelamento de 
passagens, conforme condições, quantidades, 
exigências e necessidades, estabelecidas neste 

instrumento 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  

2.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ ____________. 

2.1.1.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E CRITÉRIO DE REAJUSTE 

1.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 
data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser 
prorrogado por interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

1.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

1.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada;   

1.1.2. .Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;   

1.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração 
mantém interesse na realização do serviço;   

1.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente 
vantajoso para a Administração;   

1.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 
prorrogação; e   

1.1.6. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de 
habilitação.   

1.1.7.  

3.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

3.2.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
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IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE- Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, acumulado em 12 (doze) meses. 

3.3. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

3.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

3.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA  QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento deste exercício, na dotação 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 – Passagens 
aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas e Despesas com locomoção. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência. 

 

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1.As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
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10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 
das sanções aplicáveis. 

10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

10.3.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.4.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5.O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

10.5.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.5.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.5.3.Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– VEDAÇÕES 

11.1.É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

11.1.2.interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO 

13.1.Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1.Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato, serão consideradas como 
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regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos 
contratantes. 

14.2. Aplicam-se, no que couber, os art. 77, 78, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos 
os efeitos legais 

14.3. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva do acordo entre elas celebrado, substituindo todas as propostas ou contratos 
anteriores, verbais ou escritos, bem como todos as demais comunicações anteriores. 

14.4. E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na presença das 
duas testemunhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive 
contra terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. É eleito o Foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para dirimir os litígios 
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 

Florianópolis,       de                  de 2018. 

 

 

 

Farm. Karen Berenice Denez 

Presidente do CRF/SC 

 

 Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich 

Tesoureiro do CRF/SC  

 

________________________________________ 

Responsável pela empresa 

Qualificação/Empresa 


