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1.0 - DO OBJETO: 

O presente Projeto Básico tem por objeto a  CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS , de natureza contínua, compreendendo a 

Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais, e 

demais serviços correlatos, para atender às necessidades da Escola de Administração Pública do 

Amapá – EAP, conforme condições, especificações e quantitativos constantes neste instrumento. A 

referida aquisição dar-se-á por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BAIXO VALOR 

através de cotação de preços de acordo com inciso II do art.24, cc alínea a” do inciso II do artigo 

anterior da Lei n.º 8.666/93.  

2.0 - DA JUSTIFICATIVA 

A contratação do serviço de agenciamento de viagens destina-se ao atendimento das 

necessidades de deslocamentos aéreos dos palestrantes oriundos de outros estados, servidores e 

colaboradores da Escola de Administração Pública do Estado do Amapá – EAP, na execução de 

suas atividades, bem como para tratar de assuntos de interesses e finalidades da Administração 

Pública. 

Importa destacar, a importância desta prestação de serviço quando se trata de 

representatividade da EAP e das atuações administrativas, há ainda, a necessidade de 

deslocamentos de servidores para a participação em congressos, cursos de formação, conferências, 

palestras, simpósios, encontros, reuniões técnicas e demais demandas, promovendo assim, o  

aperfeiçoamento dos servidores em casos de capacitações técnicas, mediante a participação em 

cursos, treinamentos e oficinas. 

A escolha pelo transporte aéreo é justificada, ainda, visando os ganhos relacionados ao 

tempo despendido, à segurança do passageiro e ao custo-benefício resultante desta modalidade de 

deslocamento, o serviço de agenciamento se torna necessário para o levantamento dos preços e 

emissão das passagens, buscando preços vantajosos e a celeridade nas emissões, alterações e 

cancelamentos. Portanto, há necessidade de contratação de prestadora de serviços de agenciamento 

de viagens para esta instituição. 
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Vale ressaltar que a presente licitação será do Tipo MAIOR DESCONTO sobre a RAV 

(Remuneração do Agente de Viagens) e MENOR TAXA DE SERVIÇO, na forma de 

adjudicação por solicitação do órgão contratante até atingir um montante de R$ 10.000, 00 (Dez 

Mil Reais). 

3.0 - FINALIDADE PÚBLICA 

Deslocamentos aéreos dos palestrantes oriundos de outros estados, servidores e 

colaboradores da Escola de Administração Pública do Estado do Amapá – EAP, na execução de 

suas atividades educacionais e administrativas. 

4.0 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, 

previsto no Art. 37, inciso da Constituição Federal de 1988. Porém, o referido comando 

constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão 

“ressalvados os casos especificados na legislação”, especificado no inciso XXI - ressalvados os 

casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. . Já o inciso II do 

art.24, da Lei n.º 8.666/93. respalda que; “É dispensável a licitação:  - para outros serviços e compras 

de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a",(convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais)  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência)) do 

inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

5.1. A prestadora de 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, nos casos em que isto represente toda a contratação; 

b) Trecho: compreende o percurso total entre a origem e o destino, independente de 

conexões ou de utilização de mais de uma empresa aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .0 – PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

6.1. 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 diretamente no órgão contratante ou, ainda à pessoa portadora da Requisição expedida 

pelo órgão; 

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

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO REF. 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

SERVIÇOS 

01 Prestação de serviços de agenciamento de viagens: Nacionais. Serviço 06 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO REF. 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

SERVIÇOS 

02 
Prestação de serviços de agenciamento de viagens: 

Remarcação ou Cancelamento. 
Serviço 06 

 

 



 

 a) Até 60 (sessenta) minutos para reservas das passagens solicitadas e envio dos valores para 

aprovação pelo Contratante; 

 b) Até 2 (duas) horas para emissão e entrega dos bilhetes eletrônicos (e-tickets), após 

aprovação do Contratante; 

6.3. As reservas deverão ser garantidas pela Contratada por até 24 (vinte e quatro) horas; 

6.4. 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. 

6.5. Esses bilhetes deverão ser entregues na Unidade de Material e Patrimônio da Escola de 

Administração Pública do Amapá - EAP, localizada à Rua Amazonas, nº 20, Bairro Central, 

CEP: 68.900-013, de segunda-feira a sexta-feira das 8h00min às 12h00min e 14h00min às 

18h00min.  

7.0 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO (Art. 26, Inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93). Os preços 

serão obtidos por meio de pesquisa realizada por diversos parâmetros, bem como por prévia 

pesquisa no mercado local. 

8.0 – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Durante o fornecimento se mantenha em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, bem como todas as condições de habilitação para contratação com a Administração 

Pública, referentes às regularidades perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao 

FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT). 

8.2. Excepcionalmente e mediante Justificativa, poderá ser dispensada a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 

requisitos de habilitação, ressalvados a exigências de apresentação de prova de regularidade relativa 

à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do Art. 7° da 

Constituição. 

8.3. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de 

empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora 

do bem ou serviço. 

8.4. 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; 

8.5. Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, de reconhecida idoneidade, para quem a empresa preste ou tenha 

prestado serviço de igual natureza e compatível em características, quantidades e prazo com o 

objeto da licitação. 

9.0 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Programa de Trabalho 1320304122005, Fonte do Recurso: 101, Natureza de Despesa: 339033. 

10.0 - TERMO DE CONTRATO 
10.1. 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; 

10.2. 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; 

10.3. 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; 



 

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

10.5. 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; 

10.6. 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 

Projeto Básico. 

11.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a regular prestação dos 

serviços, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 
financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amapá (SEFAZ-AP); 
11.2. 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) serviços regulamente prestado(s), 
acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual 
e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração 
Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 

8.666/93 e no Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011, em seus arts. 6º 
e 7º, inciso II; 

11.3. 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. 

12.0 - DA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM 
12.1. As passagens aéreas deverão ser solicitadas através de FORMULÁRIO DE 
REQUISIÇÃO, assinado pelo ordenador de despesas do órgão e/ou servidor por ele designado, 

conforme previsão contratual. Os formulários serão numerados sequencialmente e encaminhados ao 

contratado por intermédio de e-mail, ou por preposto pessoalmente; 

12.2. Sempre que possível, as solicitações e os bilhetes, deverão ser encaminhados por correio 

eletrônico (e-mail), evitando remessas por envio em papel impresso; 

12.3. Os comprovantes de solicitações e emissões de bilhetes, cancelamentos, remarcações, entre 

outros, deverão ser juntados ao processo e assinados pelo responsável; 

12.4. A solicitação de emissão de passagens aéreas, enviada à Contratada via e-mail, 
ou por telefone, deverá conter, no mínimo: 

a) Nome do servidor responsável pela demanda; 

b) Tipo de viagem (Nacional ou Internacional); 

c) Data prevista da partida; 

d) Data prevista do retorno; 

e) Cidade de partida; 

f) Cidade de destino; 

g) Nome (s) completo (s) do (s) passageiro (s); 

h) Data (s) de nascimento do (s) passageiro (s) 

i) CPF do (s) passageiro (s); 

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

12.5. Em regra, as solicitações e os bilhetes de passagens deverão ser feitas com antecedência 

mínima de 02 (dois) dias úteis da data fixada para as viagens. Excepcionalmente, entretanto, 

poderão ocorrer solicitações de passagens fora do prazo estabelecido acima, em situação de caráter 

emergencial. Neste caso, na medida do possível, a contratada deverá envidar esforços para atender 

as solicitações urgentes; 

12.6. 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; 



 

12.7. 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: 

a) Nome (s); 

b) Cargo (s) ou Função (ões) 

c) E-mail a partir do qual serão enviadas as solicitações; 

d) Telefone para contato. 

13.0- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1. 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; 

13.2. Possuir Certificado CADASTUR no Ministério do Turismo, que comprove o cadastro da 

empresa para o regular funcionamento, conforme art. 22 da Lei n° 11.711 de 2008, Decreto n° 

7.381/2010 e Decreto n° 4.898/2003; 

13.3. 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; 

13.4. Cumprir com todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC, 

pertinentes à legislação que regulamenta a matéria; 

13.5. Possibilitar o atendimento preferencial ao órgão contratante, bem como praticar os demais 

atos pertinentes, a fim de facilitar a opção de voos; 

13.6. Fornecer as passagens aos servidores pertencentes à Administração Contratante, somente 

mediante a expedição de REQUISIÇÃO DE PASSAGEM, devidamente assinada pelo Ordenador 

de Despesas ou servidor por ele designado para esse fim; 

13.7. Apresentar faturas com os seguintes dados: 

a) Identificação do bilhete (número, data da emissão, data da viagem, companhia aérea e 

trecho); 

b) Nome(s) do(s) passageiro(s); 

c) Valor da tarifa; 

d) Valor do desconto; 

e) Valor da taxa aeroportuária; 

f) Valor do serviço de agenciamento; 

g) Valor total da fatura. 

13.8. Realizar a entrega dos bilhetes de passagens aéreas, no órgão contratante ou à pessoa 

portadora da Requisição de Passagens expedida pelo órgão, conforme previsão constante no 

subitem 13.6. 

13.9. Prestar, sempre que solicitado pela Administração, e quando for operacionalmente viável: 

apoio ao embarque e desembarque aéreo dos servidores dos órgãos contratantes, inclusive serviços 

de check-in antecipado; assessoramento para definição de melhor roteiro, horário, frequência de 

voos (partida e chegada), desembarque de bagagens e reservas; e apoio ao embarque de servidores 

em casos de urgência; 

13.10. 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; 

13.11. Emitir ordens de passagens (PTAs - Autorização de Transporte de Passagens), para as 

localidades indicadas pela Administração, com transmissão imediata, informando ao interessado o 

código de transmissão e a companhia aérea, sem nenhum custo adicional; 

13.12. Realizar a substituição de bilhete não utilizado por outro com novo itinerário ou 

desdobramento, quando assim for solicitado pela Contratante; 

13.13. Fazer gestão para a solução de problemas que venham a surgir, relacionados com as 

passagens e embarques, em aeroportos; 

13.14. 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; 

13.15. 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; 

13.16. 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 voo, para todas as passagens solicitadas; 

13.17. 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; 

13.18. Dotar de infraestrutura adequada, com pessoal qualificado, necessário e suficiente para a 

prestação dos serviços contratados; 

13.19. Garantir, na execução dos serviços, profissionais capacitados, especializados no trato de 

tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais; 

13.20. Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a prestação dos 

serviços; 

13.21. 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; 

13.22. 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; 

13.23. Efetuar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de sistema informatizado de pesquisa 

próprio, indicando obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles 

decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da 

viagem; 

13.24. 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; 

13.25. 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; 

13.26. 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; 

13.27. Remeter à Contratante, as tabelas atualizadas das tarifas de passagens aéreas, sempre que 

ocorrerem alterações nos preços, inclusive aquelas decorrentes de promoções; 

13.28. 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; 

13.29. 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; 

13.30. 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; 

13.31. Desempenhar os serviços por intermédio de profissionais devidamente especializados e 

qualificados; 

13.32. Comunicar ao servidor designado para fiscalização do serviço, qualquer anormalidade de 

caráter urgente referente à execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 



 

13.33. Comunicar, por escrito, o 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; 

13.34. 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; 

13.35. 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; 

13.36. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas aos seus funcionários, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

13.37. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do Processo de Licitação; 

13.38. 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; 

13.39. A empresa não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou 

força maior; 

13.40. 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; 

13.41. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do órgão, cujas 

obrigações deverão atender prontamente; 

13.42. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante ou preposto para tratar com o órgão, sobre assuntos relacionados à execução do 

serviço; 

13.43. 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; 

13.44. 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; 

13.45. Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor do Serviço de 

Agenciamento de Viagens e outra com o valor das passagens aéreas acrescido da taxa de embarque; 

13.46. Cumprir com as demais obrigações constantes neste Termo de Referência e outras previstas 

no Contrato. 

14.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa 

fornecer os produtos dentro das especificações exigidas neste Projeto Básico; 

14.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material 

solicitado, observados os procedimentos licitatórios. 

14.3. Encaminhar a nota de empenho para a contratada; 

14.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

14.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto deste Projeto Básico por meio de um representante da 

Unidade de Administração especialmente designado para tanto; 

14.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de 

execução contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Projeto Básico; 

14.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Projeto 

Básico. A liquidação do pagamento se dará conforme preenchimento das exigências previstas no 

Decreto nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011 – GEA, nos artigos 4º, 6º e 7º. 



 

14.8. Designar servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, conforme o que 

preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93; 

15.0 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

15.1. A execução das obrigações contratuais integrantes desta contratação será fiscalizada por 

Servidor devidamente designado, com autoridade para exercer, como representante da 

Administração da EAP, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização 

da execução contratual; 

15.2. A fiscalização do contrato ficará incumbida de atestar o recebimento do material objeto do 

contrato após verificação das especificações, rejeitando o que não estiver de acordo com este 

Projeto Básico, por meio de notificação à contratada, onde se determine as providências necessárias 

ao regular fornecimento do que for solicitado, bem como anotar e enquadrar as infrações 

constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico; 

15.3. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência da Unidade 

Administrativa, esta deverá solicitar a seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das 

medidas cabíveis. 

15.4. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

15.4.1. Encaminhar à Coordenadoria Administrativo-Financeira - CAF o documento que relacione 
as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA; 
15.4.2. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo do serviço solicitado, indicando as 
ocorrências de indisponibilidade do serviço contratado; 
15.4.3. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais; 
15.4.4. Designar servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, conforme o que 
preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93. 
16.0– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10520/2002 e 

subsidiariamente, na Lei n.º 8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 

aceitar ou retirar a nota de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa;  

i) cometer fraude fiscal. 

16.2. 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: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) 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;  

c) multa compensatória de até 15% (quinze 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; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) 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;  

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 

descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo 

prazo de até cinco anos; 

g) 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; 

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

16.4. As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 17.2 poderão ser aplicadas à empresa 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

16.5. 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. 

16.6. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo 

tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

16.7. 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; 

16.8. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, 

a rescisão unilateral do contrato; 

16.9. As penalidades impostas à Contratada deverão ser registradas no Cadastro Central de 

Fornecedores do Estado do Amapá (CCF/UCF/SEAD). 

17.0 – CONDIÇÕES DE RECISÃO 

17.1. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular 

das cláusulas e condições estabelecidas neste Termo, por parte da empresa, assegurará à 

Administração, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto nas Penalidades, 

o direito de dá-lo por rescindido; 

17.2. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: 

 a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração, assegurado o contraditório e a 



 

ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer 

espécie para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma 

Lei, e sem prejuízo do disposto no item das Penalidades; 

 b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 

conveniência para a Administração; e, 

 c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

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

fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor do órgão demandante; 

17.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da Contratante adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras, como a retenção dos créditos decorrentes do contrato 

até o limite dos prejuízos causados, dentre outras medidas, para que não haja a imediata interrupção 

dos serviços. 

18.0- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo será no período de 6 (MESES) para prestação do serviço, assim que o órgão 

necessitar ou até atingir o montante de R$ 10.000, 00 (Dez Mil Reais). 

19.0 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

Para a prestação dos serviços previsto nesse Projeto Básico estima-se a despesa para o 

exercício de 2021 da Escola de Administração Pública do Amapá – EAP, no valor de R$ 10.000, 

00 (Dez Mil Reais).  

20.0 – DAS PLANILHAS ORCAMENTÁRIAS E DE PREÇOS 

Está anexo neste documento o modelo da pesquisa mercadológica utilizada. Informando que 

as 03 (três) pesquisas de preço estarão anexas nos autos do processo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macapá, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

_________________________________________ 
JONIHSON MORAES DIAS 

Comissão Permanente de Licitação – EAP 

DECRETO 0054/ 2021 



 

 

ANEXO I :MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

DA:ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ-EAP 

SERVIDOR RESPONSAVEL: JONIHSON MORAES DIAS 

EMAIL: jonihson.dias@eap.ap.gov.br 

CONTATO: (96) 98126 – 3172  

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇOS 

Servimo-nos da presente, para solicitar que realize A cotação para o fornecimento dos materiais 

relacionados no Modelo de Apresentação de COTAÇÃO DE PREÇOS, que acompanha a presente 

solicitação, e em observância as informações nele contidas, e condições a seguir especificadas: 

1. O endereço de entrega para efeitos de formação do preço é: RUA Amazonas, 20 B. Central - CEP: 

68.900-013 - Macapá-AP.  

2. A validade da cotação de preços deve de no mínimo 60 (SESSENTA) dias. 

3. A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a ESCOLA DE 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO ESTADO AMAPA-EAP, poderá realizar, posteriormente, por meio de 

PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, a formalização da aquisição/contratação. 

DOS ITENS:  

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO REF. 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

SERVIÇOS 

01 Prestação de serviços de agenciamento de viagens: 

Nacionais. 
Serviço 06 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO REF. 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

DESERVIÇOS 

02 Prestação de serviços de agenciamento de viagens: 

Remarcação ou Cancelamento. 
Serviço 06 

 

 
4. A aquisição/contratação por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA de LICITAÇÃO 

ocorre mediante a emissão de Nota de Empenho OU CONTRATO, consulta de regularidade fiscal e 

pagamento contra a entrega, depois de conferidos os materiais ou serviços recebidos. 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________________ 
JONIHSON MORAES DIAS 

Comissão Permanente de Licitação – EAP 
DECRETO 0054/ 2021 

 
  

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPA-EAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/EAP 
Rua: Amazonas, 20 B. Central - CEP: 68.900-013 - Macapá-AP 

www.eap.ap.gov.br / eap@eap.ap.gov.br 
CNPJ: 01.687.152/0001-77 



 

APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

À ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO AMAPA 

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: ______________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: ____________________________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

CEP: ______________________________ Cidade/UF: _____________________________________ 

Telefones: _________________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO/PRODUTO 
REF. 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

SERVIÇOS 

Percentual de 

desconto 

ofertado sob a 

taxa RAV (DU) 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

01 

Prestação de serviços de 
agenciamento de viagens: 

Nacionais 

Serviço 06    

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO/PRODUTO 
REF. 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

SERVIÇOS 

Percentual de 

desconto 

ofertado sob a 

taxa RAV (DU) 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

02 

Prestação de serviços de 

Agenciamento de viagens: 

Remarcação ou cancelamento. 
 

Serviço 06    

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 

 

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços. 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: _________________          AGÊNCIA: ____________      CONTA CORRENTE: __________________ 

Prazo de validade da cotação: ____/____/____. 

Prazo de entrega: até ____ dias.  

 

 

 

 

 

 

Macapá, XXXX de XXXX de 2021. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Responsável pelo orçamento 
Assinatura e carimbo da empresa 
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