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1. APRESENTAÇÃO 
1.1. Este documento estabelece as normas específicas com o objetivo de contratar Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens e demais e serviços 
correlatos, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência para 
suprir as necessidades da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá – 
FCRIA/AP. 
2. FINALIDADE PÚBLICA 
2.1. Em razão da necessidade de deslocamento de servidores e colaboradores a outras 
localidades, em território federal, a fim de cumprir com os encargos e responsabilidades 
administrativas da política socioeducativa da FCRIA/AP. 
3. OBJETO 
3.1. Termo de referênciapara eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação 
de Serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo a  Remarcação e Cancelamento 
de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais, para atender às necessidades da Fundação da 
Criança e do Adolescente - FCRIA/AP, conforme condições, especificações e quantitativos 
constantes neste instru 

4. JUSTIFICATIVA 

4.1. A Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá - FCRIA, criada pelo 
Decreto nº 0309 de 18 de dezembro de 1991, é uma entidade sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado de Inclusão e 
Mobilização Social, com patrimônio próprio e autonomia técnica, administrativa e financeira com 
sede e foro em Macapá, capital do Estado do Amapá. 

4.2. Neste sentido, a FCRIA tem por finalidade coordenar e executar a política de promoção, 
garantia e defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, e 
de adolescentes autores de ato infracional no cumprimento de medidas cautelar e socioeducativas, 
e ainda, executar a política estadual de atendimento socioeducativo, destinado aos adolescentes 
sentenciados com medidas socioeducativas ou regime cautelar; 

4.3. Além disso, a FCRIA/AP promove o atendimento e realiza ações socioeducativas que 
atendam aos adolescentes demandatários da Política Estadual de Atendimento Socioeducativo, 
garantindo os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de facilitar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, Como também, garante ao adolescente 
formação profissional, tendo como base a compreensão do trabalho, aliada à dimensão educativa. 

APROVO, nos termos do Art. 38 da Lei 8.666/93. 
 

Em ___/____/2021 
 

    ______________________ ___________________________ 
ANDREZA MELO DE LIMA 

Diretora - Presidente da FCRIA 
Decreto 2519/2019 
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4.4. Outrossim, a Fundação, não apenas planeja e executa programas socioeducativos 
destinados aos adolescentes em regime de orientação e apoio sociofamiliar como também, oferece 
apoio socioeducativo em meio aberto - prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida -  
semiliberdade e internação. 

4.5. Para isto, os servidores da FCRIA/AP, corriqueiramente estão se capacitando e amealhando 
informações e referencias imprescindíveis para a continuidade do serviço socioeducativo, tais 
como, o Encontro Nacional  da Socioeducação – ENS; o Fórum Nacional de Dirigentes 
Governamentais de Entidades executoras das políticas de promoção e defesa dos direitos da 
criança e adolescente – FONACRIAD, e, outros eventos semelhantes a estes, com iniciativa da 
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e do Escritório das Nações Unidas de Serviços 
para Projetos (UNOPS), em outras regiões do território nacional. 

4.6. Além disso, foi apresentado pedido de aplicação de medida protetiva de institucionalização 
proposta pelo Conselho Tutelar da Zona Sul do Município de Macapá/Ap, em favor de algumas 
crianças, que tramita em face do Estado do Amapá no Juizado da Infancia e da Juventude – Àrea 
Civel e Administrativa da Comarca de Macapá. 

4.7. Ademais, em audiencia realizada em 17/03/2021, o juízo deferiu a guarda provisória dos 
menores a parentes que residem em outros estados da Federação, no que resultou na requisição 
de passagens aéreas dos infantes com o acompanhamento de no mínimo um assistente social e 
um cuidador, a título de urgencia.  

4.8. Dessa forma, justifica-se a presente contratação, pela necessidade de deslocamento de 
servidores e colaboradores a outras localidades, em território federal, a fim de cumprir com os 
encargos e responsabilidades administrativas da política socioeducativa. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 

1 
Prestação de serviços de agenciamento de viagens: 
Nacionais 

serviço 30 

2 
Pretação de serviços de agenciamento de viagens: 
Remaracação e Cancelamento 

serviço 5 

5.1. A prestadora do serviço deverá não só atender as especificações técnicas mínimas e 
quantidades constantes neste instrumento, bem como estar ciente das seguintes definições: 

a) Passagem aérea: compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos; 

b) Trecho: compreende o percurso total entre a origem e o destino, independente de conexões ou 
de utilização de mais de uma empresa aérea. 

5.2. Os quantitativos previstos neste Termo de Referência foram definidos mediante coleta das 
necessidades existentes junto ao órgão demandante, levando-se em consideração a média anual 
de consumo, na Previsão de Consumo encaminhada pelo órgão participante, registrada por meio 
da Intenção de Termo de referêncian° 040/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS. 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 

6.1. A aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório na 
modalidade DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, como fulcro no inciso II da 
lei 14.133 de 1 de abril de 2021, com fornecimento de acordo com as quantidades previstas, no 
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Termo de Referência e de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade da 
Administração. 

7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Durante o fornecimento do objeto será exigido que a empresa prestadora dos serviços 
mantenha-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, conforme as condições 
para participação em procedimentos licitatórios previstas nos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133/21, bem 
como todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes 
às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o 
Ministério do Trabalho (CNDT); 

7.2. Apresentar Certificado CADASTUR no Ministério do Turismo que comprove o cadastro da 
empresa  para o regular funcionamento, conforme art. 22 da Lei nº 11.771 de 2008, e Decreto 
7.381/2010 e Decreto nº 4898/2003; 

7.3. A Contratada deverá apresentar prova de capacidade técnica, mediante a apresentação de 
Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução pela 
empresa licitante dos serviços compatíveis com o objeto deste Termo. 

8. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta dos 
recursos específicos Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA, cuja Fonte, Programa, Ação 
e Elementos de Despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da 
efetiva contratação, observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. 

  

9. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá: 

9.1.1. Iniciar a prestação do serviço no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado do 
recebimento da Nota de Empenho. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a empresa 
ficará sujeita à multa contratual; 

9.1.2. Disponibilizar, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da assinatura do 
instrumento contratual, à sua conta e responsabilidade, escritório/agência no Município de 
Macapá/AP, integrado às companhias aéreas, com equipamentos/mobiliários necessários e 
suficientes para a prestação dos serviços contratados, ou indicar Preposto no Mucípio de 
Macapá/AP, visando à obtenção das seguintes facilidades: execução de reservas eletrônicas e 
emissão de seu comprovante; emissão de bilhetes automatizados; consulta e informação de melhor 
rota ou percurso; consulta e frequência de voos; consulta à menor tarifa disponíveis; consultas 
formuladas; alteração/remarcação de bilhetes; combinação de tarifa; cancelamentos; e outros 
serviços correlatos; 

9.1.3. A exigência estabelecida no subitem acima, que trata do estabelecimento de 
escritório/agência, é necessária em razão do presente objeto visar o pronto atendimento ao 
Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA/AP, bem como aos integrantes de sua equipe, que 
por vezes necessitam se deslocar para outros estados de forma imedita, sem a possibilidade de um 
prévio agendamento, sendo necessário, portanto, atendimento direto e imediato com o preposto 
indincado ou um dos funcionários da Contratada 

9.1.4. preposto mencionado no subitem 9.1.2. deverá ser indicado pela empresa Contratada em 
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até 03 (três) dias após a assinatura do instrumento contratual, para realizar o atendimento 
prontamente ao órgão contratante, com acesso ao serviço móvel celular ou outro meio, que permita 
a efetivação do objeto contratado; 

9.1.5. Manter escritório/agência ou preposto, no Município de Macapá/AP, com funcionários 
suficientes para atender prontamente às solicitações decorrentes dos serviços relacionados acima, 
a qualquer momento, em horário comercial. Após o horário comercial, bem como nos finais de 
semana e feriados, a Contratada deverá disponibilizar, initerruptamente, plantão de atendimento 
através de telefones fixos e/ou celulares, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
para atender aos casos excepcionais e urgentes; 

9.1.6. Caso a empresa vencedora tenha sua sede de serviços e operações estabelecida fora do 
Estado do Amapá, deverá, alternartivamente, indicar preposto, mediante procuração, para 
atendimentos no Município de Macapá/AP, que irá falar pela empresa, receber as demandas e 
reclamações da Administração, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotar ocorrências, 
tomar medidas para o saneamento de eventuais falhas, entre outras providências para a fiel 
execução do Contrato; 

9.1.7. A empresa deverá dispor de meio e recursos necessários e suficientes para a prestação dos 
serviços contratados, tais como: 

a) Execução de reserva automatizada e emissão de seu comprovante; 

b) Emissão de bilhetes automatizados; 

c) Consulta e informação de melhor rota ou percurso; 

d) Consulta e frequência de vôos e equipamentos; 

e) Consulta a menor tarifa disponível; 

f) Impressão de consultas formuladas; 

g) Alteração/remarcação de bilhetes; 

h) Combinação de tarifa. 

9.1.8. A descrição dos serviços constantes no item anterior 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 com a contratação; 

9.1.9. Qualquer problema que possa comprometer os contatos por via e-mail, sites, telefones  fixos 
ou celulares, entre a Contratada e a Contratante, deve ser imediatamente informado à 
Administração contratante. E caso ocorra atrasos expressivos e que atrapalhem no atendimento ou 
a falta do mesmo, deve ser apresentada justificativa plausível para tanto, com a comprovação do 
fato, se possível; 

9.1.10. Prestar assessoramentos para definição de melhor roteiro, horário e frequência de vôos 
(partida/chegada), observando obrigatoriamente a disponibilidade de vôos sem escalas e sem 
conexões ou vôos com que durem períodos de tempo razoável, devendo apresentar opções para 
que sejam analisadas a que apresente melhor relação custo x benefício, além de dispor das tarifas 
promocionais à retirada dos bilhetes; 

9.1.11. Fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante, a comprovação dos valores vigentes das 
tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea; 

9.1.12. Somente emitir bilhetes de passagens aéreas fora das condições estabelecidas acima com 
a prévia autorização da Contratante, ou com a comprovação da companhia aérea a respeito da 
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inexistência de vagas em melhores condições; 

9.1.13. A emissão dos bilhetes deverá ser realizada buscando sempre as opções de tarifas com 
menor custo, considerando as opções de itinerário com menor tempo de vôo, para todas as 
passagens solicitadas. Caso a administração solicite, a empresa deverá incluir bagagem 
despachada; 

9.1.14. Proceder a emissão de bilhetes por meio de “FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO” de 
passagem aérea emitida pelo Contratante, devendo atender à conveniência de dia, horário e 
método, a critério do Órgão; 

9.1.15. A emissão de passagem aérea que compreenda trechos de ida e volta (devidamente 
especificado no FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO), corresponderá a uma única prestação de 
serviço de agenciamento de viagem (uma só remuneração), exceto, quando os deslocamentos de 
ida e volta sejam realizados em companhias aéreas diferentes (ex.: trecho ida pela GOL e de volta 
pela LATAM); 

9.1.16. Considerando as peculiaridades do serviço, a cada reserva destinada ao Contratante, a 
contratada ficará obrigada a mantê-la pelo mesmo valor, por até 24 horas, período necessário para 
definição, pela Administração, da confirmação do empenho; 

9.1.17. Proceder a emissão de bilhetes eletrônicos para outras localidades no Brasil e no exterior, à 
disposição do passageiro, na companhia mais próxima ou nos aeroportos, informando o código e a 
empresa; 

9.1.18. Efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das companhias; 

9.1.19. Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas, concedidos 
pelas companhias aéreas; 

9.1.20. Fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, a comprovação dos valores vigentes das 
tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea; 

9.1.21. O serviço prestado terá sua frequência e periodicidade distribuída ao longo da vigência 
estabelecida em contrato e, de acordo com as necessidades da Administração; 

9.1.22. Os pedidos de cancelamento de bilhetes não utilizados, total ou parcialmente, ocorridos por 
mudança de planos em atenção à necessidade do serviço, desde que esteja no prazo de 
cancelamento concedidos pelas companhias aéreas – os quais deverão ser devidamente 
comprovados pela empresa contratada – implicarão o cancelamento automático, sem ônus para a 
Contratante. 

10. SOLICITAÇÃO DAS PASSAGENS 

10.1. As solicitações serão realizadas através de “FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO”, por 
intermédio do Ordenador de Despesas ou por servidor especialmente designado para esse fim, 
conforme previsão contratual. Os formulários serão numerados sequencialmente e encaminhados a 
Contratada através de e-mail, ou por preposto pessoalmente; 

10.2. Sempre que possível, as solicitações e os bilhetes deverão ser encaminhados por correio 
eletrônico (e-mail), evitando remessas por envio em papel impresso; 

10.3. Os comprovantes de solicitações e emissões de bilhetes, cancelamentos, remarcações, 
entre outros, deverão ser juntados ao processo e assinados pelo responsável; 

10.4. A solicitação de emissão de passagens aéreas, enviada à Contratada via e-mail, ou por 
telefone, deverá conter, no mínimo; 
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10.5. Nome do servidor responsável pela demanda; 

10.5.1. Tipo de viagem (Nacional ou Internacional); 

10.5.2. Data prevista da partida; 

10.5.3. Data prevista do retorno; 

10.5.4. Cidade de partida; 

10.5.5. Cidade de destino; 

10.5.6. Nome(s) completo(s) do(s) passageiro(s); 

10.5.7. Data(s) de nascimento do(s) passageiro(s); 

10.5.8. CPF do(s) passageiro(s); 

10.5.9. Número(s) e validade(s) do(s) passaporte(s), e dado(s) do(s) visto(s), nos casos de 
viagens internacionais; 

10.5.10. Eventual deficiência do(s) passageiro(s) e estado(s) de saúde(s). 

10.5.11. Em regime normal, as solicitações dos bilhetes de passagens deverão ser feitas com 
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data fixada para as viagens. Entretanto, nos 
casos excepcionais e urgentes, as solicitações poderão ser efetuadas fora do prazo estabelecido, 
logo, nestas circunstâncias, e na medida do possível, a Contratada deverá envidar esforços para 
atender as solicitações de regime urgente; 

10.5.12. Em caso de emissão/remarcação de passagem aérea com erro e/ou omissão atribuível à 
empresa e que comprometa sua utilização, a Contratada deverá providenciar a correção e, ainda, 
arcar com eventuais prejuízos que isso acarretar; 

10.5.13. No ato de assinatura do Contrato, a Contratante deverá disponibilizar à Contratada a 
relação contendo as informações dos servidores que estarão autorizados a solicitar os serviços por 
e-mail ou telefone, quais sejam: 

10.5.14. Nome(s); 

10.5.15. Cargo(s) ou Função(ões); 

10.5.16. E-mail a partir do qual serão enviadas as solicitações; 

10.5.17. Telefone para contato. 

11. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS BILHETES 

11.1. Em regra, os bilhetes de passagens aéreas solicitados deverão ser entregues através do 
correio eletrônico, entretanto, no caso de ocorrência de falhas técnicas/operacionais, os bilhetes 
poderão ser entregues na sede do Gabinete do Fundação da Criança e do Adolescente - 
FCRIA/AP, situado na Rua General Rondon, nº 259, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-908; 

11.2. Quando da solicitação dos serviços, a Contratada deverá executá-los nos seguintes prazos: 

11.3. Até 60 (sessenta) minutos para reservas das passagens solicitadas e envio dos valores para 
aprovação pelo Contratante; 

11.4. Até 2 (duas) horas para emissão e entrega dos bilhetes eletrônicos (e-tickets), após 
aprovação do Contratante. 

11.5. As reservas deverão ser garantidas pela Contratada por até 24 (vinte e quatro) horas; 
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11.6. Qualquer problema de conexão/acesso ao sistema das companhias aéreas ou outro 
relacionado, a Contratada deverá comunicar imediatamente à Administração e solicitar 
prorrogação do prazo. 

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

12.1. Nos termos do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante, ou 
comissão, para acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas ao serviço executado e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos constatados; 

12.2.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes; 

12.3.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
120 da Lei nº 14.133, de 2021; 

12.4.  A Administração poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
empresa que cause embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o 
exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

13. TERMO DE CONTRATO 

13.1. Depois de adjudicado e homologado o processo licitatório, a Contratante convocará a 
empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da 
respectiva Nota de Empenho. 

13.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo poderá ser 
prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 

13.3. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará na 
inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções 
legalmente estabelecidas; 

13.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de 
assinatura do respectivo contrato; 

13.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 
conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

13.6. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada 
obriga-se a prestar os serviços, conforme especificações e condições contidas neste Termo de 
Referência, em seus anexos e também na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de 
divergência, as especificações e condições dispostas neste Termo de Referência; 

13.7. O Contrato terá sua vigência estabelecida por 12 (doze) meses, com início a partir da data de 
sua assinatura, se forem respeitados os prazos de publicação e esta for realizada; 

13.8. Quanto a prorrogação da vigência contratual, a contratação dos serviços serão concluídas no 
prazo máximo de 1 (um) ano, VEDADA A PRORROGAÇÃO E A RECONTRATAÇÃO da empresa 
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já contratada, com base no inciso VIII do artigo 75 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 
nº 14.133, de 2021. 

14. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

14.1. A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta 
para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de 
decair o direito à contratação; 

14.2. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 
descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas; 

14.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela empresa durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante o processamento normal de 
liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-
AP); 

15.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa 
da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) 
acompanhado(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), para sua devida certificação, 
conforme disposto no Artigo 68 da Lei 14.133/21 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 
17 de fevereiro de 2011; 

15.3. O Pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na 
entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome 
do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá 
ser efetivado o crédito; 

15.4. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a 
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada 
durante o fornecimento do objeto; 

15.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isto gere direito  ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

15.6. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

15.6.1. EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = 
Valor da parcela a ser paga; 

15.6.2. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Iniciar a prestação do serviço no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado do 
recebimento da Nota de Empenho. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a 
empresa ficará sujeita à multa contratual; 

16.2. Atender a todas as definições e requisitos, dispostos neste instrumento, para o 
vínculo contratual; 

16.3. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício das suas 
atividades, cabendo- lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões; 

16.4. Observar as normas legais quanto à regulamentação de atividades e serviços 
desempenhados por Agências de Viagens ou Agências de Viagens e Turismo, consoante 
Decreto nº 84.934, de 21 de julho de 1980; 

16.5. Cumprir com todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil 
- ANAC, pertinentes à legislação que regulamenta a matéria; 

16.6. Possibilitar o atendimento preferencial ao órgão contratante, bem como praticar os 
demais atos pertinentes, a fim de facilitar a opção de vôos; 

16.7. Apresentar faturas com os seguintes dados: 

16.7.1. Identificação do bilhete (número, data da emissão, data da viagem, companhia 
aérea e trecho); 

16.7.2. Nome(s) do(s) passageiro(s); 

16.7.3. Valor da tarifa; 

16.7.4. Valor do desconto; 

16.7.5. Valor da taxa aeroportuária; 

16.7.6. Valor do serviço de agenciamento; e 

16.7.7. Valor total da fatura. 

16.8. Fornecer as passagens aos servidores pertencentes à Administração Contratante, 
mediante a expedição de “FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO” devidamente assinada pelo 
Ordenador de Despesas ou por servidor especialmente designado para esse fim, através de 
contato e solicitação formal da Contratante, mediante os meios aqui dispostos; 

16.9. Realizar a entrega dos bilhetes de passagens aéreas, conforme disposto na 
Cláusula 10.3 (Condições de Entrega dos Bilhetes); 

16.10. Prestar, sempre que solicitado pela Administração, e quando for operacionalmente 
viável: apoio ao embarque e desembarque aéreo dos servidores do Órgão contratante, 
inclusive serviços de check- in antecipado; assessoramento para definição de melhor roteiro, 
horário, freqüência de vôos (partida e chegada), desembarque de bagagens e reservas; e 
apoio ao embarque de servidores em casos de urgência; 

16.11. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de 
passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarque, em aeroportos no 
Brasil ou no exterior; 

16.12. Realizar a substituição de bilhete não utilizado por outro com novo itinerário ou 
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desdobramento, quando assim for solicitado pela Contratante; 

 

16.13. Fazer gestão para a solução de problemas que venham a surgir, relacionados com 
as passagens e embarques, em aeroportos; 

16.14.  Assegurar a concessão de descontos e a utilização de tarifas promocionais 
para os serviços prestados, sempre que praticados pelas companhias aéreas, sem restrição 
destas, repassando à Contratante todos os descontos e vantagens oferecidas que possam 
resultar em vantagem econômica. A constatação de que a empresa não repassou descontos 
ou promoções, emitindo passagens e bilhetes em tarifas superiores, implicará na aplicação de 
sanções previstas na legislação vigente; 

16.15.  Apresentar, quando solicitado pela Contratante, o valor vigente dos preços 
praticados na data da emissão das passagens e/ou da disponibilidade de tarifas promocionais, 
a fim de que fique comprovada a emissão do bilhete em tarifa mais vantajosa no momento da 
emissão. Esta comprovação será emitida pelo sistema de marcação e emissão de bilhetes das  
companhias aéreas; 

16.16.  Obrigar-se-á a emitir os bilhetes buscando sempre as opções de tarifas com 
menor custo, considerando as opções de itinerário com menor tempo de vôo, para todas as 
passagens solicitadas; 

16.17.  Emitir os bilhetes, observando, sempre que possível, a disponibilidade em 
voos sem escala/conexão ou voos com menor tempo de duração, inclusive aqueles 
decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a 
programação da viagem, devendo apresentar opções para que seja analisada aquela que 
apresente a melhor relação custo x benefício; 

16.18.  Dotar de infra-estrutura adequada, com pessoal qualificado, necessário e 
suficiente para a prestação dos serviços contratados; 

16.19.  Garantir, na execução dos serviços, profissionais capacitados, especializados 
no trato de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais; 

16.20.  Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a 
prestação dos serviços ou que apresentem dificuldades; 

16.21.  Manter os colaboradores em número suficiente, destinados ao pronto 
atendimento das requisições de reservas e marcações de passagens, serviço este ininterrupto, 
não justificando falha no atendimento; 

16.22.  Disponibilizar o número de telefone celular de um ou mais colaboradores 
para atendimento urgente após o expediente comercial, bem como nos finais de semana e 
feriados, conforme disposto neste Termo; 

16.23.  Reembolsar a Contratante o valor correspondente ao preço da passagem 
aérea, subtraído do valor referente à multa de reembolso e demais taxas fixadas por 
dispositivos legais que regulam a matéria, devidamente comprovado, em virtude da não 
utilização do bilhete, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias da devolução, inclusive em 
decorrência da rescisão ou extinção contratual; 

16.24.  Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de 
passagens e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o faturamento, efetuando, no 
mesmo, o respectivo abatimento, levando em consideração os descontos legais das 
companhias aéreas; 
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16.25. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência 
do contrato, não respondendo a Contratante solidária ou subsidiariamente por este reembolso, 
que é de inteira responsabilidade da empresa; 

16.26. Remeter à Contratante, as tabelas atualizadas das tarifas de passagens aéreas, 
sempre que ocorrerem alterações nos preços, inclusive aquelas decorrentes de promoções; 

16.27.  Efetuar bloqueio/cancelamento e a reserva prévia da passagem de menor 
valor disponível (entre as opções oferecidas), mantendo-o pelo prazo mínimo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da sua efetiva confirmação ou informação à Contratante; 

16.28.  Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, 
que porventura venham a ocorrer, serem sanadas no prazo que não prejudique o embarque ou 
desembarque do servidor; 

16.29.  Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita; 

16.30.  Reembolsar, pontualmente, as concessionárias pelo valor dos bilhetes 
eletrônicos de passagens emitidos, eximindo a Administração Pública de qualquer 
responsabilidade por eventuais inadimplementos de suas obrigações, não respondendo o 
Gabinete do Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA/AP solidária ou subsidiariamente 
por este reembolso, que é de responsabilidade da empresa contratada; 

16.31.  Desempenhar os serviços por intermédio de profissionais devidamente 
especializados e qualificados; 

16.32.  Comunicar ao servidor designado para fiscalização do serviço, qualquer 
anormalidade de caráter urgente referente à execução do serviço e prestar os esclarecimentos 
julgados necessários; 

16.33.  Comunicar, por escrito, ao servidor designado para fiscalização do serviço, 
quando verificar condições inadequadas para a execução dos serviços ou na iminência de 
fatos que possam prejudicá-los, bem como eventual atraso ou paralisação dos serviços, neste 
caso, apresentando justificativa que será objeto de apreciação pela Administração; 

16.34. Manter, durante a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de 
Licitação; 

16.35. Disponibilizar serviço de atendimento por telefone e correio eletrônico, ou até 
número para contato via “WhatsApp”, com o intuito de facilitar e conferir celeridade à 
comunicação entre contratante e contratado; 

16.36. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando do desempenho de suas funções, ainda que acontecido 
em dependência da Contratante; 

16.37. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionadas aos seus funcionários, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência; 

16.38. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação do Processo de Licitação; 



  

Rua. Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, CEP: 68900-083Contato: 4009-9409 -                                    

Email: gabinete@fcria.ap.gov.br ; CNPJ: 34.925.099/0001-54 Página 13 
 

16.39. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem 
poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a empresa renuncia a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante; 

16.40. A empresa deverá obedecer ao disposto em contrato, executando-o fielmente, de 
acordo com as cláusulas avençadas; 

16.41. Emitir Nota Fiscal discriminada dos serviços executados; 

16.42. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução; 

16.43. Não substabelecer a outrem, no todo ou em parte, os serviços pactuados; 

16.44. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do órgão, 
cujas obrigações deverão atender prontamente; 

16.45. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes 
de representante ou preposto para tratar diretamente com o órgão, sobre assuntos 
relacionados à execução do serviço; 

16.46. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

16.47. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização 
da Contratante; 

16.48. Cumprir com as demais obrigações constantes neste Termo de Referência e 
outras previstas no Contrato. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Proceder ao pagamento do objeto do contrato dentro do cronograma de 
liberação do financeiro pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP), desde que a 
Contratada entregue todos os documentos pertinentes a fins de pagamento; 

17.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações exigidas; 

17.3. Atentar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas todas as 
condições de qualificação exigidas na licitação, bem assim a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela empresa contratada; 

17.4. Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa executar o 
objeto deste Termo dentro das normas estabelecidas; 

17.5. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para 
tratar de assuntos pertinentes a execução dos serviços contratados; 

17.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da empresa; 

17.7. Comunicar oficialmente à empresa quaisquer falhas ocorridas, relacionadas com 
a prestação dos serviços; 

17.8. Supervisionar a execução dos serviços através de representante especialmente 



  

Rua. Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, CEP: 68900-083Contato: 4009-9409 -                                    

Email: gabinete@fcria.ap.gov.br ; CNPJ: 34.925.099/0001-54 Página 14 
 

designado para esse fim e atestar as nota(s) fiscal(is)/fatura(s) correspondente(s); 

17.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este 
Termo de Referência; 

17.10. Solicitar o fornecimento das passagens aéreas por qualquer meio hábil; 

17.11. Emitir o “FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO” de passagens aéreas, numeradas 
em sequência e assinadas pela autoridade competente; 

17.12. Comunicar à Contratada qualquer alteração havida em data e horários das 
passagens já emitidas; 

17.13. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação 
dos serviços contratados; 

17.14.  Notificar, por escrito, à empresa, ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

17.15.  Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão 
ser processados na próxima fatura emitida pela empresa; 

17.16.  Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de 
reversão da totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado poderá ser 
reembolsado ao Contratante; 

17.17.  Receber e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, de conformidade 
com as requisições expedidas; 

17.18.  Comunicar a Contratada a ocorrência de divergência entre a requisição e a 
fatura, promovendo a devolução da fatura para correção; 

17.19.  Cumprir com as demais obrigações constantes neste Termo de Referência e 
outras previstas  no Contrato. 

18. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

18.1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 124, inciso II, 
alínea “d”, da Lei Federal nº 14.133/21 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados, 
mediante o instituto da REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando devidamente 
comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, decorrentes de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso será formalizado por 
ADITAMENTO; 

18.2. Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar 
atualização dos valores, elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os 
novos valores, para que se mantenha o equilíbrio econômico e para que o valor 
disponibilizado pelo contratante, para estes gastos, esteja compatível com os valores de 
mercado; 

18.3. Os valores referentes ao serviço de agenciamento de viagens, eventualmente, 
poderão ainda sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos: 

18.4. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o 
caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de 
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quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com 
comprovada repercussão sobre os preços contratados, conforme dispõe a lei de licitações e 
contrados nº 14.133/21. 

18.5. As alterações de que trata o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO se 
efetuará no momento de sua ocorrência. 

19. REAJUSTE DOS PREÇOS 

19.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes 
no período de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta comercial emitida pela 
empresa; 

19.2. Nos casos de variação de preços dos serviços prestados pela empresa, o 
instituto utilizado também será o REAJUSTAMENTO, baeado na variação do ÍNDICE DE 
PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, levando-se 
em consideração o período compreendido entre a data limite de apresentação do preço 
proposto pela empresa ao órgão demandante e a data em que o índice foi divulgado 
oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste, perante a 
devida comprovação da empresa; 

19.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, o 
reajuste só poderá ocorrer nos contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um 
ano, após decorrido doze meses da apresentação da proposta pela empresa ou do 
orçamento a que ela se referir, se assim couber; 

19.4. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão 
reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições contidas no § 3º da 
Lei nº 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

19.5. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de 
pleno direito qualquer estipulação de periodicidade inferior a um ano. 

20. RESCISÃO 

20.1. Não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições 
estabelecidas em instrumento contratual, por parte da empresa, assegurará ao órgão 
demandante, sem ônus de qualquer espécie para este e sem prejuízo do disposto na 
Cláusula 21 (Das Sanções Administrativas), o direito de dá-lo por rescindido, mediante 
notificação através de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue 
diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos 
previstos no Art. 137 da Lei nº 14.133 e alterações posteriores; 

20.2. A extinção do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece 
o Art. 138 da Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores: 

20.2.1.  Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta;; 

20.2.2.  Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

20.2.3. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial; 

20.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 
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deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 
reduzidas a termo no respectivo processo. 

20.4. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será 
ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

20.4.1. Devolução da garantia; 

20.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

20.4.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

21. SUBCONTRATAÇÃO 

21.1. É vedada a subcontratação total ou parcial da prestação dos serviços, objeto do 
presente Termo de Referência. 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.° 14.133/21 e 
subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou contratada que: 

22.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
não aceitar ou retirar a nota de empenho; 

22.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

22.1.3. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

22.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.5. Não mantiver a proposta; 

22.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

22.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

22.1.8. Fizer declaração falsa; 

22.1.9. Cometer fraude fiscal. 

22.2. A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 
sanções: 

22.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

22.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
e por  ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, 
até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

22.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no 
caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções legalmente previstas; 

22.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
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subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

22.2.5. 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 dois anos; 

22.2.6. impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o conseqüente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo 
de até cinco anos; 

22.2.7. 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. 

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

22.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

22.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

22.4. As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 21.1 poderão ser 
aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados; 

22.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto 
na Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

22.6. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos 
contratantes, devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro 
de Preços; 

22.7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 
autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 
decorrente das irregularidades constatadas; 

22.8. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 
Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

23. VALOR ESTIMADO 

24. O Valor estimano da contratação é Quarenta e nove mil e setescetos e cinquenta e quatro 
reais. 

 

Macapá - AP, 23 de juho de 2021 

HUGO DE SOUZA LOPES 
Responsável por Atividade Nível I 
Comissão Permanente de Licitção 

Dec 1913/2021 
 


