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CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CVM COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS E P & P TURISMO LTDA
EPP,

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio
da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28° andar - Centro - Rio de
Janeiro/RJ (CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 nO29.507.878/0001-08, neste ate
representada, com base na delega<;;aode competencia conferida pela Portaria/CVM/PTE/no
108, de 1° de novembro de 2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra.
Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante denominada CVM, e P & P Turismo LTDA EPP,
inscrita no CNPJ sob 0 nO06.955.770/0001-74, sediada na Rua Jorge Lacerda, 80E, Sala
602, Ed. San Sebastian, Centro, Chapec6/SC, doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Sf. Andre Couto de Souza, portador(a) da Carteira de Identidade nO
09.55.9818-1, expedida pelo IFP/RJ, e CPF nO929.185.147-72, tendo em vista 0 que consta
no Processo nO-19957.000543/2016-21 e em observancia as disposi<;;6esda Lei nO8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei nO10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nO7.892, de 23
de janeiro de 2013, do Decreto nO2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instru<;;aoNormativll
SLTI/MPOG nO2, de 30 de abril de 2008 e suas altera<;;6es,resolvem celebrar 0 presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico SRP N° 04/2015 e da Ata de Registro
de Pre<;;osnO4/2015, ambos do Instituto Federal de Educa<;;ao, Ciencia e Tecnologia d~
Mato Grosso - IFMT, mediante as chiusulas e condi<;;6esa seguir enunciadas.

a) Processo de Compras nO 19957.000543/2016-21 - Edital de Pregao
Eletronico IFMT nO 4/2015 e seus anexos - Termo de Referencia CVM
(Doc. SEI 70392)

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 13/01/2016;

c) Notas de Empenho - 2016NE800103, 2016NE800104, 2016NE800105,
2016NE800106, 2016NE800107 e 2016NE800108
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1.1. 0 objeto do presente instrumento e a contrata<;ao de empresa especializada na
presta<;ao de servi<;o continuado de agenciamento de viagens para as hip6teses nao
contempladas pela Compra Direta de Passagens Aereas, compreendendo os servi<;os de
reserva, emissao, cancelamento, marca<;ao e remarca<;ao de bilhetes de passagens aereas
nacionais e internacionais, e de agenciamento e emissao de seguro de assistencia em
viagem internacional, que serao prestados nas condi<;6es estabelecidas no Termo de
Referencia, anexo a este contrato.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri<;ao.

Item Descri<;ao Local de Qtde. Valor Valor
ExecuGao Unitario Total

Servi<;o de agenciamento Rio de
de viagens: emissao, Janeiro/RJ

1 altera<;ao e cancelamento 140 R$ 0,54 R$ 75,60
de bilhetes domesticos e
internacionais.
Servi<;o-de emissao de Rio de

2 seguro de assistencia em Janeiro/RJ 125 R$ 0,54- R$ 67,50
viagem internacional.

3 Emissao de Rio de 15 R$ 582,68 R$ 8.740,20Passagem aerea nacional * Janeiro/RJ
Emissao de Rio de

4 Passagem aerea Janeiro/RJ 125 R$ 2.793,24 R$ 349.155,00
internacional *

2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato teni inicio na data de 08/02/2016 e
encerramento em 07/02/2017, podendo ser prorrogado por interesse das partes ate 0 limite
de 60 (sessenta) meses, desde que haja autoriza<;ao formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
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3.1. 0 valor total estimado da contrata~ao e de R$ 358.038,30 (trezentos e cinquenta e
oito mil trinta e oito reais e trinta centavos).

3.2. No valor acima esUio incluidas todas as despesas ordim'irias diretas e indiretas
decorrentes da execuc;ao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrac;ao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratac;ao.

3.3. 0 valor acima e meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servic;os efetivamente prestados.

4. CIAUSULA QUARTA - DOTAc.;AO ORc.;AMENTAIuA

4.1. As despesas decorrentes desta contratac;ao estao programadas em dotac;ao orc;amentari~
propria, prevista no orc;amento da Uniao, para 0 exercicio de 2016, na classificac;ao abaixo:

Gestao/Unidade: 173030/17202 - Fonte: 0174
Program a de Trabalho: 04.123.2039.20WU.0001, Elemento de Despesa 339.033
Programa de Trabalho: 04.125.2039.21OJ.0001, Elemento de Despesa 339.033
Programa de Trabalho: 04.125.2039.21OJ.0001, Elemento de Despesa 339.033
Programa de Trabalho: 04.125.2039.210J.0001, Elemento de Despesa 339.033
Programa de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001, Elemento de Despesa 339.033
Programa de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001, Elemento de Despesa 339.039

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrao a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocac;ao sera feita no inicio de cada exercicio f[nanceiro.

';}6

5.1. 0 prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condic;6es a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referencia.
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5.2 Em rela<;ao ao pagamento do servi<;o de emissao de Segura Assistencia em Viagem
Internacional, a CONTRATADA recebenl 0 valor correspondente ao menor pre<;o dentre
as 3 (tres) cota<;6es apresentadas a CVM para aprova<;ao, observando as regras e as
coberturas previstas na Resolu<;ao CNSP nO 315/2014, adicionada a este 0 valor
correspondente ao agenciamento.

5.3 As Notas Fiscais referentes aos servi<;os executados deverao ser apresentatlas pela
CONTRATADA em meio fisico e aos cuidados do Fiscal do CONTRATO no Setor de
Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembra, 111 - 2° andar, Centro, Rio de
]aneiro/RJ - CEP: 20.050-901.

5.3.1 A CONTRATADA devera emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo 0

valor do Servi<;o de Agenciamento de Viagens e outra com 0 valor das passagens aereas
acrescido da taxa de embarque. No caso de viagens internacionais, a CONTRATADA
devera apresentar 0 custo detalhado do segura de viagens.

6.1. 0 pre<;o consignado no contrato sera corrigido anualmente, observado 0 interregno
minimo de urn ano, contado a partir da data limite para a apresenta<;ao da proposta, pela
varia<;ao do Indice Nacional de Pre<;os ao Consumidor Amplo - IPCA.

6.2. 0 reajuste sera unicamente para os servi<;os de agenciamento, conforme consignado no
Edital e seus anexos.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de urn ana sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7, CLA.USULA SETIMA - REGIME DE EXECU<;AO DOS SERVIC;OS E
FISCALIZA<;AO

7.1. 0 regime de execu<;ao dos servi<;os a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serao empregados e a fiscaliza<;ao pela CVM san aqueles previstos no Termo
de Referencia, anexo do Edital.

7.2. 0 Acordo de Niveis de Servi<;o, Anexo Unico, e parte integrante deste Contrato.

7.3. A fiscaliza<;ao do cumprimento das obriga<;6es contratuais sera exercida pelo(a) Fiscal
do contrato e pelo(a) Fiscal Substituto(a) a serem designados, por meio de Portaria, pela
Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD).
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7.4. Aos servidores responsaveis pela fiscaliza<;ao competira acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execu<;ao dos servi<;os, bem como dirimir e desembara<;ar quaisquer
duvidas e pendencias que surgirem, determinando medidas necessarias a regulariza<;ao das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados no curso do contrato, e de tudo dar ciencia
diretamente a CONTRATADA, conforme artigo 67 da Lei n.o 8.666/1993, e suas
alterac;6es. Para 0 caso de impedimento de qualquer dos servidores indicados no quadro
acima, serao designados, pela Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD), novos
servidores para as func;6es de fiscalizac;ao.

7.5. Compete ao Fiscal indica do pela CVM dar recebimento definitivo do servic;o
realizado, autorizando a emissao de nota fiscal.

7.6. As faltas cometidas pela CONTRATADA deverao ser devidamente registradas no
Processo pelo Fiscal do contrato, que providenciara 0 envio de notifica<;ao a
CONTRATADA, informando sobre a abertura de prazo de defesa para a presta<;ao dos
esclarecimentos necessarios.

7.7. 0 Fiscal devera, ainda, prop or ao Ordenador de Despesas a aplicac;ao das san<;6es que
entender cabiveis para a regulariza<;ao das faltas cometidas, nos termos do artigo 67,
paragrafo 2°, e do artigo 87 da Lei nO8.666/1993.

7.8. Cabera a CONTRATADA 0 pronto atendimento as eXlgencias inerentes ao objeto
contratado, feints pelo Fiscal do contrato ou por seu substituto.

7.9. A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente a CVM ou 1
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc;ao do contrato, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza<;ao ou 0 acompanhamento por parte da CVM
(art. 70 da Lei nO8.666/93);

7.10. A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servic;os prestados em
desacordo com este contrato ou com a Proposta apresentada.

8. CLA.USULA OITA VA
CONTRATADA

OBRIGA<.;6ES DA CONTRATANTE E DA

8.1. As obriga<;6es da CVM e da CONTRATADA SaG aquelas previstas no Termo de
Referencia, anexo do Edital.

9. CLA.USULA NONA - SAN<.;6ES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanc;6es relacionadas a execu<;ao do contrato sao aquelas previstas no Termo de
Referencia, anexo do Edital.
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10.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78
da Lei nO8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejufzo da aplica~ao das san~6es previstas no Termo de Referencia, anexo do Edital.

10.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA 0 direito a previa e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CVM em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei nO8.666, de 1993.

11, CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - VEDAc;OES

11.1.2. Interromper a execu~ao dos servi~os sob alega~ao de inadimplemento par parte da
CVM, salvo nos casos previstos em lei.

12, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERAc;OES

12.1. Eventuais altera~6es contratuais reger-se-ao pel a disciplina do art. 65 da Lei nO8.666,
de 1993.

12.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condi~6es contratuais, os
acrescimos ou supress6es que se fizerem necessarios, ate 0 limite de 25% (vinte e' cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.2.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pel a ata de registro de
prec;os, inclusive 0 acrescimo de que trata 0 § 1° do art. 65 da Lei nO8.666, de 1993.

'-jo
Sede: Rua Sete de Setembro, 111/2' Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050·901 - Brasil Tel.: (21) 32338686 - http://www.cvm.gov.br
Superintendencia Regional de Sao Paulo: Rua Cincinato Braga, 340 - 2",3° e 4° andares - CEP: 01333-010 - Bela Vista - Sao Pallo - SP - Brasil- Tel.: (11) 21462000
Superintendencia Regional de Brasilia: SCN Q. 02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center - S-404 - 4' Andar - CEP: 70712-900 - Brasilia - OF - Brasil- Tel.: (61) 33272030/33272031

http://www.cvm.gov.br


CVM Comissao de Va/ores Mobiliarios

Protegendo quem investe no futuro do Brasil

12.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTES
poderao exceder 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

13.1. Os casos omissos serao decididos pela CVM, segundo as disposic;6es contidas na Lei
nO 8.666, de 1993, na Lei nO 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposic;6es contidas na Lei nO8.078, de 1990 - C6digo de
Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

14. CLAuSULA DECIMA QUARTA - PUBLICA<;AO

14.1. Incumbinl a CVM providenciar a publicac;ao deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Uniao, no prazo previsto na Lei nO8.666, de 1993.

15.1. 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execuc;ao deste Termo de
Contrato sera 0 da Sec;ao Judiciaria do Rio de Janeiro - Justic;a Federal.

Para firmeza e. validade do pactuado, 0 presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

) ,

I~ 1 ~
TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO

Pela CVM

9col lfi:. t:A or-
•••••••••••....ANDRE COUTO DE SZA

Pela CONTRATADA
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ANEXO UNICO AO CONTRATO N.o 5/2016
ACORDO DE NivEL DE SERVI~OS - ANS

Os pre<;;os estabelecidos neste Contrato para a realiza<;;ao dos servi<;;os se referem a
execu<;;ao com a maxima qualidade. Portanto, a execu<;;ao que atinja os objetivos dos
servi<;;os contratados sem a maxima qualidade importara pagamento proporcional ao
realizado, nos termos da IN SLTI nO.02/08.

Tais ajustes- visam assegurar a CVM e a CONTRATADA 0 recebimento dos servic;os,
mesmo diante de eventuais falhas em sua execuc;ao.

Terminado 0 mes de prestac;ao dos servic;os, 0 representante da CVM, ate 0 3° dia util
apos recebimento da lista mensal de imperfeic;oes enviada pela CONTRATADA,
apresentara a CONTRATADA 0 "Relatorio de Servic;os Verificados e Qualidade
Percebida", que contera, no minimo:

- numero do processo administrativo de contrata<;;aoque deu origem ao contrato;
- numero do Contrato;
- partes contratuais;
- sintese do objeto;
- resumo/resultado da avalia<;;aopelo Fiscal do contrato - lista mensal de Imperfei<;;6es;
- fator de aceita<;;ao;
- fator percenttial de recebimento e remunera<;;aodos servi<;;os(uma das cinco faixas);

A CONTRATADA devera assinar 0 "Relatorio de Servic;os Verificados e Qualidad~
Percebida", dando ciencia do seu teor e encaminha-lo a CVM.

Nas 3 (tres) primeiras ocorrencias, 0 nao atendimento das metas estabelecidas pela CVM
podera ser objeto apenas de notifica<;;ao.

A empresa CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta<;;aodo servi<;;ocom
menor nivel de conformidade, que s6 sera aceita caso comprovada a excepcionalidade da
ocorrencia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis ou previsiveis, mas de
consequencias incalculaveis.

1. AVALIA~AO PELO FISCAL DO CONTRATO

Os servi<;;osobjeto deste Contrato serao constantemente avaliados pelo Fiscal da CVM, que
assinalara as falhas na "Relac;ao de Imperfeic;oes, diarias", com total de ocorrencias
registradas ao final de cada mes em uma unica rela<;;ao, com os mesmos indicadores,
intitulada "Lista Mensal de Imperfeic;oes".

-15
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2. RELAC;Ao DE IMPERFEIC;OES DIA.RIAS / LISTA MENSAL DE
IMPERFEIC;OES

As Rela<.;oes de Imperfei<.;oes Diarias dever1io ser semanalmente apresentadas pelo Fiscal
do Contrato ao preposto da CONTRATADA que as assinara dando conhecimento das
ocorrencias apontadas.

2.1. Ate 0 5Q dia util posterior ao mes da realiza<;ao dos servi<;os contratados, 0 Preposto da
CONTRATADA eo Fiscal designado pela CVM farao 0 resumo das ocorrencias na LISTA
MENSAL DE IMPERFEIc;OES, preenchendo cad a urn dos 6 (seis) indicativos da
avalia<;ao de falhas, totalizando as ocorrencias do mes em referencia e indicando
sinteticamente 0 dia e 0 fato gerador na tabela existente em cada item, devendo 0 preposto
da CONTRATADA enviar a referida lista para a CVM.

2.2. A Rela<.;ao de Imperfei<.;oes Diarias e a Lista Mensal de Imperfei<.;oes a serem
utilizadas como forma de mensura<;ao dos resultados obtidos na presta<;ao de servi<;os de
agep.ciamento de viagem, terao os indicativos abaixo:

LISTA MENSAL DE IMPERFEIC;OES

SERVIC;O: _

MES/ANO DA VERIFICAC;Ao:

1 - Executar qualquer urn dos servi<;os solicitados fora do prazo estipulado em ate 30
(trinta) minutos.

2 - Executar qualquer urn dos servi<;os solicitados fora do prazo estipulado a partir de 30
(trinta) minutos.
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Data da ocorrencia Descric;ao sintetica

.

4 - Deixar de reverter mediante glosa os val ores de reembolso na fatura, dentro do prazo
estipulado.

5 - Deixar de comunicar a fiscaliza<;ao do contrato qualquer anormalidade que possa
influenciar na execu<;ao do servi<;o,

6 - Deixar de repassar a CVM as tarifas promocionais ou reduzidas sempre que oferecidas
pelas companhias aereas e ernpresas rodoviarias.

3. TABELA DE IMPERFEI<;OES E EFEITOS REMUNERATORIOS

Diante dos dados constantes na "Lista de Irnperfei<;6es", 0 Fiscal do Contra to prornovera a
tabula<;ao dos rnesrnos, registrando-os na tabela de Imperfei~6es e Efeitos
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Remuneratorios, abaixo, de modo a identificar 0 respectivo percentual de aceita~ao dos
servi~os (item 4).

ocorrencias
Tolerancia - 4 0 1 1 0 0
Excesso de
1mperfei<;6es

5 8 4 6 4 6

a) as listas com indica<;6es das imperfei<;6es identificadas serao inseridas na tabela acima,
de modo que 0 Fiscal do Contrato preenchera as respectivas linhas inteiras, que
contemplam as.6 (seis) hip6teses de verifica<;ao da qualidade dos servi<;os;

b) ap6s, todas as ocorrencias serao somadas na linha TOTAL de ocorrencias por tipo de
infra<;ao, correspondendo a cada uma das 6 (seis) colunas. A seguir, do valor totalizado en"!
cada coluna de verifica<;ao qualitativa sera deduzido 0 respectivo valorda TOLERANCIA
prevista/admitida (por coluna), obtendo-se 0 valor correspondente, EXCESSO DE
IMPERFEIC;OES, para cada coluna;

c) posteriormente, cad a valor de excesso de imperfei<;6es sera multiplicado pelo PESO
indicado em cada coluna, obtendo-se, pois, 0 NUMERO CORRIGIDO por tipo de
apontamento [cada urn dos 6 (seis) itens]; os numeros atribufdos como PESO foram
estabelecidos corn base ern imperfei<.;6esde nfvel baixo (4), nfvel medio (5), nfvel alto (6) e
nfvel altfssimo (8);

d) ao final, sera somada toda a linha corn os numeros corrigidos, obtendo-se urn numero
chamado de FATOR DE ACEITAC;AO;

')6
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Supelintendencia Regionalde Sao Paulo: RuaCincinato Braga, 340 . 2°, 3° e 4° andares . CEP:01333·010 . Bela Vista· Sao Pal lo . SP . Brasil· Tel.: (1
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conforme 0 fator de aceitac;;ao calculado de acordo com a TABELA DE IMPERFEIc;OES
E EFEITOS REMUNERATORIOS.

4.1. 0 nao cumprimento das metas previstas apresentadas no relatorio de imperfei<;ao ate a
5° dia util do mes seguinte, devidamente somadas, ensejani um abatimento nos percentuais
previstas abaixo sabre 0 valor total da fatura mensal;

4.2. Caso conste da fatura passagens adquiridas em meses diversos, a fatura devera ser
dividida par perfodo de aquisi<;ao das passagens, de maneira que as valores sejam
totalizados separadamente, par mes, permitindo a glosa das faturas mensais apresentadas
pela CONTRATADA em conformidade com as percentuais de aceita<;ao do "Relatorio de
Servi<;os Verificados e Qualidade Percebida" previstos no ANS referente aquele meso

4.3. 0 atesto da fatura apresentada mensalmente pela CONTRATADA somente podera ser
realizado apos apresenta<;ao pelo preposto da CONTRATADA do relatorio mensal de
imperfei<;6es e da ciencia do "Relatorio de Servi<;os Verificados e Qualidade Percebida".

PERCENTUAL DE ACEITA<;AO
REMUNERATORIOS relativos aos servi<;os:
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http://www.cvm.gov.br


COMISSAO DE VALORES MOBIL!ARIOS

lERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1 0 Objeto do presente Termo de Referencia e contrata<;iio de empresa especializada
na presta<;iio de servi<;o continuado de agenciamento de via gens para as hip6teses
niio contempladas pelo Sistema de Compra Direta de Passagens Aereas instituido pelo Ministerio
do Planejamento Or<;amento e Gestiio - MPOG, compreendendo os servi<;os de emissiio,
altera<;iio e cancelamento de biThetes domesticos e internacionais, bem como a emlssiio do
segura assistencia (para viagens internacionais),conforme condi<;6es, quantidades, exigencias e
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos 6rgiios e entidades participantes, estabelecidas
neste instrumento:

Item Descri<;iio
Quantidade Valor Valor TotalEstimada Unitario

Servi<;o de agenciamento de
viagens:

1
emissiio, altera<;iio e cancelamento 140 R$ 0,54 R$ 91,26
de
bilhetes domesticos e
internacionais. *

Servi<;o de emissiio de seguro de
2 assistencia em viagem 125 R$ 0,54 R$ 67,50

internacional. .
3

Emissiio de Passagem aerea
15 R$ 582,68 R$ 8.740,20

nacional* *

4 Emissiio de Passagem aerea 125 R$ 2.793,24 R$
internacional *** 349.155,00

* Somat6rio entre os Hens 3 e 4.

** Valores estimados com base em 1% de emiss6es de passagens aereas nacionais no ana de
2014.

*** Valores estimados com base no total de emiss6es de passagens aereas internacionqis no ana
de 2014.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATA<;AO
2.1. A presta<;iio do servi<;o destina-se a suprir 0 fornecimento de passagens que seriio utilizadas
nas viagens dos servidores e colaboradores desta Autarquia, de modo a garantir os meios
necessarios a implementa<;iio, acompanhamento e execu<;iio de suas a<;6es, por necessidade de



servi<;o, aperfei<;oamento profissional e para fins educacionais.
2.2. A contrata<;ao de empresa especializada nos referidos servi<;os visa ao atendimento das
demandas nao contempladas pela aquisi<;ao direta de passagens viabilizada pelo credenciamento,
aos casos em que houver impedimento de emissao junto a empresa credenciada ou aos casos
emergenciais devidamente justificados no SCDP, conforme disposi<;6es da' Instru<;ao Normativa
nO03, de 11 de fevereiro de 2015 da SLTI/MPOG.

3. DA CLASSIFICA<;A.O DOS SERVI<;OS
3.1. as servi<;os, objeto deste Termo de Referencia, dadas as suas caracteristicas, enquadram-se
no conceito de servi<;os comuns, conforme definido no § 1°, do art. 2°, do Decreto n°.
5.450/2005.
3.2. A natureza do servi<;o e continuada conforme inciso II, do Art. 57 da Lei n.8.666/93.
3.3. A Secretaria de Logfstica e Tecnologia da Informa<;ao/MPOG, atraves da lnstru<;ao
Normativa n° 3, de 11 de fevereiro de 2015, estabelece os procedimentos para a contrata<;ao de
servi<;os prestados par agencias de viagens, para aquisi<;ao de passagens aereas nacionais e
internacionais e outros correlatos, pela Administra<;ao Publica Federal.
3.4. as serv~<;osa serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de
1997, constituindo-se em atividades materiais acess6rias, instrumentais ou complementares a
area de competencia legal do 6rgao licitante,nao inerentes as categorias funcionais abrangidas
por seu respectivo plano de cargos.
3.5. A presta<;ao dos servi<;os nao gera vinculo empregatfcio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administra<;ao, vedando-se qualquer rela<;ao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordina<;ao direta.

4. FORMA DE PRESTA<;A.O DOS SERVI<;OS
4.1. Condi<;6es Gerais:
4.1.1. A licitante vencedora devera iniciar a presta<;ao dos servi<;os objeto deste Termo de
Referencia, em ate 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato.
4.1.2. Para efeito de aceita<;ao da proposta a licitante devera apresentar documento que
comprove seu registro na EMBRATUR, conforme exigencias do Art. 22 da Lei nO.11.771/2008
e Art. 18 do Decreto nO.7.381/2010.
4.1.3. Em conformidade com 0 Art. 8° da IN SLTI/MPOG nO. 03/2015 no momenta da
habilita<;ao, a licitante devera apresentar declara<;ao firmada por seu representimte legal, sob as
penas da lei, de que possui condi<;6es operacionais necessarias a emissao dos bilhetes de.
passagens, em conformidade com as politicas comerciais e financeiras das principais companhias
aereas.
4.1.4. Para a execu<;ao dos servi<;os, a empresa CONTRATADA devera estar instalada a sua
conta e responsabilidade com pelo menos um posto de atendimento com linhas telefOnicas,
inclusive para Fac-simile; 1 (um) equipamento (microcomputador com acesso a Internet), por
atendente, integrado as companhias aereas, apto a utilizar 0 Sistema de concessao de Diafias e
Passagens (SCDP), adotado pelo CONTRATANTE, e demais equipamentos, inclusive sistema de
comunica<;ao via skype, 01 (um) ponto de acesso a sistema selfbooking (Benner/E-booking,
Amadeus e/ou outros sistemas semelhantes) para visualiza<;ao em tempo real das vagas
disponiveis no trecho pesquisado, cota<;ao, reservas de passagens (sem onus para a
CONTRATANTE), mobiliarios necessarios e suficientes para a presta<;ao dos servi<;os
contratados, para a obten<;ao das facilidades abaixo:
a) Emiss6es de bilhetes de passagens aereas, observando-se sempre que possivel, que 0 pre<;o a
ser pago seja 0 de menor tarifa;
b) Marca<;ao, reservas, desdobramento e substitui<;ao de bilhetes;
c) Assessoramento para defini<;ao de melhor roteiro, hodrio, frequencia de partida e chegada, as
passagens promocionais e mais economicas, assim como informar todas as escalas e conex6es



mais viaveis, de forma a otimizar 0 deslocamento, de acordo com as especificac;;6es contidas nas
requisic;;6es emitidas pelo CONTRATANTE.
d) Resoluc;;ao de problemas que venham a surgir relacionados com passagense embarques;
e) Emissao de passagens aereas para outras localidades no Brasil e no exterior, informando a
CONTRATANTE 0 codigo de transmissao/reserva, companhia aerea, data; horario e numero do
voo;
f) Entrega/disponibilizac;;ao dos bil~etes de passagens aereas em tempo habil nos locais indicados
por este, inclusive fora do expediente normal e em sabados, domingos e feriados;
g) Elaborac;;ao de plano de viagem para passagens internacionais, com diferentes alternativas
para os usuarios.
h) Na emissao de passagens internacionais devera ser observada a legislac;;ao que regulamenta a
materia.
i) Registro das reservas e/ou emissao das passagens aereas no Sistema de Concessao de Diarias e
Passagens - SCDP, atraves de acesso a ser fornecido pela CONTRiXfANTE;
j) Resoluc;;ao de problemas que venham a surgir, relacionados com passagens e embarques;
k) Efetuar 0 endosso de passagem respeitando 0 regulamento das companhias.
4.1.5. A ent~ega dos bilhetes de passagens fora do horario de expediente da CONTRATANTE
devera ser realizada no enderec;;o indicado pela CONTRiXfANTE ou colocado a disposic;;ao do
passageiro nas lojas das companhias aereas.
4.1.6. Uma vez solicitada a emissao, a CONTRATADA devera se responsabilizar por emitir 0

bilhete requisitado, sempre em classe economica.
4.1.7. A CONTRATADA devera orientar 0 CONTR.tXrANTE quanta ao uso das tarifas
promocionais, caso haja algum regulamento em especffico para seu uso.
4.1.8. Os pedidos de emissao de passagens serao solicitados via e-mail pelo fiscal do contrato
e/ou pelo servidor designado pelo CONTRATANTE, na sua ausencia, por quem 0 substituir, a
CONTRATADA com 0 prazo minimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedencia em relac;;ao
ao horario de embarque, salvo em situac;;6es de emergencia, assim consideradas pelo
CONTRATANTE, solicitadas sem prazo minima, mas com tempo suficiente para a emissao do
bilhete de embarque.
4.1.9. Caso por qualquer outra razao a solicitac;;ao nao possa ser transmitida por e-mail, 0

encaminhamento podera ser feito via fax ou por telefone.
4.1.10. A CONTRiXfADA devera, sempre que solicitada, assessorar 0 CONTRATANTE para a
adequada definic;;ao do melhor itinerario, tarifas e horarios de voos existentes no trecho
escolhido.
4.1.11. A CONTRATADA devera substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os bilhetes·
que venham apresentar qualquer irregularidade.
4.1.12. A CONTR.tXrADA devera efetuar a troca imediata da passagem, em caso de
cancelamento de voo, assegurando 0 embarque do passageiro no voo mais proximo ao
cancelado.
4.1.13. 0 Fiscal do Contrato, a seu criterio, podera diligenciar junto aos sitios das companhias
aereas visando verificar se os valores cobrados para as tarifas de passagens pela CONTRATADA
estao de acordo com 0 praticado.
4.1.14. Nos termos do artigo 10 da Instruc;;ao Normativa SLTIIMPOG nO 3, de 11/02/2015, a
CONTRATANTE solicitara formalmente a CONTRATADA, no caso de nao utilizac;;ao de bilhete
de passagem, em seu percurso total ou parcial, 0 ressarcimento do valor correspondente ao
trecho (credito), situac;;ao em que a CONTR.tXrADA devera emitir a correspondente. Nota de
Credito que, por medida de simplificac;;ao processual, deve se dar mediante glosa dos valores
respectivos na propria fatura apresentada pela CONTRATADA.
4.1.14.1. Quando da efetuac;;ao da glosa, eventuais taxas e multas aplicadas pelas companhias
aereas em razao do cancelamento das passagens nao utilizadas deverao ser consideradas, desde
que comprovada sua aplicac;;ao;
4.1.14.2. Os valores nao processados na fatura relativa a quinzena da ocorrencia dever:io ser



processados na pr6xima fatura emitida pela CONTRATADA;
4.1.15. Quando do encerramento ou rescisao contratual, na impossibilidade de reversao da
totalidade dos cancelamentos efetuados, na forma estabelecida no item 4.1.14, 0 montante a ser
glosado podeni ser deduzido da garantia apresentada na contratac;ao ou ser reembolsado ao
6rgao ou entidade, mediante recolhimento do valor respectivo por' meio de Guia de
Recolhimento da Uniao - GRU.
4.2. Central de Atendimento:
4.2.1. A CONTRATADA deve manter, em carater permanente e de forma ininterrupta,
CENTRAL DE ATENDIMENTO, com acionamento por meio de mensagens eletronicas
(e-mail), pelo SCDP e por chamadas telefonicas, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana,inclusive feriados.
4.2.2. Para recepc;ao das demandas registradas no SCDP, a CONTRATADA recebera login e
senha de acesso a m6dulo especifico do sistema, possibilitando a visualizac;ao das demandas de
cotac;ao e emissao de bilhetes.
4.2.3. Para recepcionar as demandas por e-mail ou telefone, a CONTRATADA devera manter
enderec;o eletronico para troca de mensagens por e-mail e sistema telefOnico 0800.
4.2.4. Em to.dos os chamados via CENTRAL DE ATENDIMENTO, a CONTRATADA devera
gerar numero de protocolo, bem como efetuar a gravac;ao das chamadas telefonicas.
4.2.5. Os protocolos gerados deverao ser informados aos usuarios no infcio do atendimento e,
quando se referirem a emissao, alterac;ao e cancelamento de bilhetes, ser discriminados na
respectiva fatura de prestac;ao dos servic;os para conferencia pela UNlDADE SOLIClTANTE.
4.2.6. As gravac;oes das chamadas telefOnicas deverao ser armazenadas por prazo nao inferior a
06 (seis) meses e disponibilizadas sempre que houver solicitac;ao da CONTRATANTE.
4.2.7. A CONTRATADA devera realizar procedimento de identificac;ao dos servidores
autorizados a utilizar este servic;o, mediante confirmac;ao de alguns de seus dados pessoais ou
outros que julgar necessarios.
4.2.8. A CONTRATANTE devera, em ate 07 (sete) dias tlteis ap6s a assinatura do contrato,
disponibilizar a CONTRATADA, relac;ao contendo as seguintes informac;oes dos servidores
autorizados:
a) Nome;
b) E-mail a partir do qual serao originadas as demandas;
c) Matricula no' SlAPE;
d) Unidade de vinculac;ao;
e) Cargo/Func;ao;
f) Data do nascimento;
g) Numero do CPE
4.2.9. A utilizac;ao do servic;o por contato telefonico ou e-mail pressupoe a impossibilidade de
formalizac;ao da demanda via SCDP, nao havendo, portanto, PCDP para submissao a
autorizac;ao da CONTRATANTE via sistema.
4.2.10. 0 bilhete emitido na forma acima devera ser regularizado por meio da criac;ao de PCDP
no primeiro dia util subsequente a data do pedido.
4.2.11. A demanda encaminhada a CONTRATADA, por telefone ou e-mail, devera conter:
a) nome da UNlDADE SOLIClTANTE, com e-mail, telefone e servidor
responsavel pela demanda;
b) nome e data de nascimento do passageiro;
c) tipo de viagem: nacionaVinternacional;
d) cidades de origem e destino;
e) datas da via gem;
f) horarios pretendidos para os voos/horario de inicio do trabalho, evento ou missao no destino.
4.3. Servic;o de agenciamento de viagens:
4.3.1. 0 servic;o de agenciamento de viagens compreende a emissao, alterac;ao e cancelamento
de bilhetes domesticos e internacionais, sendo 0 valor da taxa de agenciamento devida a cad a
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opera'.;ao realizada (emissao,altera'.;ao e cancelamento).
4.3.1.1. A Emissao de Bilhetes Domesticos compreende:
4.3.1.1.1. Assessoria: entende-se por assessoria em marca'.;ao de bilhetes domesticos, 0 servi'.;o
prestado pela CONTRATADA, visando ao auxilio na analise e escolha de melhores op'.;oes de
voos, quando:
a) em virtu de da localiza'.;ao da cidade de destino, nao haja op'.;oes de voos com razoavel tempo
de dura'.;ao ou voos diretos - sem escalas ou conexoes. Nestes casos, a CONTRATADA deve
apresentar as op'.;oes para que s~ja analisada aquela que apresente a melhor rela'.;ao custo x
beneficia para a CVM;
b) em situa'.;oes em que 0 numero de passageiros para 0 mesmo destino, em virtude de
ocorrencia de evento, seminario, encontro ou situa'.;ao semelhante, permita a negocia'.;ao de
melhores tarifas, ou fretamento parcial de aeronave, visando economicidade a CVM.
4.3.1.1.2. Cota'.;ao: 0 resultado das cota'.;oes devera refletir com exatidao as informa'.;oes
atualizadas de todos os voos disponfveis nas datas solicitadas, consideradas inclusiveas
promo'.;oes tarifarias vigentes.
4.3.1.1.2.1. As op'.;oes de voo devem ser discrirninadas por trecho, contendo:
a) empresa aerea;
b) aeroportos/cidades de origem e destino;
c) dura'.;ao do voo;
d) quantidade e dura'.;ao das escalas, se houver;
e) valor do bilhete;
f) valor da taxa de embarque.
4.3.1.1.3. Reserva: as reservas das passagens aereas serao requeridas pela UNIDADE
SOLICITANTE, e discriminadas por trecho, com base nas informa'.;oes de cota'.;ao contidas na
etapa anterior.
4.3.1.1.3.1. Quando a solicita'.;ao for encaminhada via CENTRAL DE ATENDIMENTO, a
CONTRATADA apresentara por e-mail ou telefone, a reserva contendo 0 localizador, a data e
hora de valida de da reserva e demais dados contidos na cota'.;ao para a UNIDADE
SOLICITANTE, visando a necessaria aprova'.;ao.
4.3.1.1.4. Emissao: a emissao sera realizada pela CONTRATADA observando as disposi'.;oes do
item 4.1 e seus subitens.
4.3.1.1.4.1. Somente sera autorizada a emissao do bilhete caso a reserva esteja ativa; havendo
cancelamento em virtude da expira'.;ao do prazo, 0 procedimento visando a emissao deve ser
reiniciado, salvo se 0 valor do bilhete, em uma nova cota'.;ao, seja menor ou igual ao
valor anterior.
4.3.1.1.4.2. As informa'.;oes das passagens aereas emitidas serao enviadas pela CONTRATADA a
UNIDADE SOLICITANTE, para conferencia e cadastramentodos dados dos bilhetes no SCDP e

. .
envlO para 0 passagelro.
4.3.1.1.4.3. As informa'.;oes das passagens aereas excepcionalmente solicitadas fora do SCDP
serao prestadas a UNIDADE SOLICIT ANTE por e-mail ou telefone; no primeiro dia util
subsequente, a demanda deve ser regularizada pela UNIDADE SOLICIT ANTE com a cria'.;ao de
uma PCDP, vinculando os dados does) bilhete(s) emitido(s), inclusive a cota'.;ao realizada pela
CONTRATADA que justificou a escolha do voo (medianterecebimento de documenta'.;ao
comprobat6ria).
4.3.1.2. Altera'.;ao de Bilhetes Domesticos:
4.3.1.2.1. As altera'.;oes de bilhetes devem ser precedidas de novas cota'.;oes e reserva~, visando
subsidiar a decisao sobre a altera'.;ao do bilhete ou cancelamento seguido de nova emissao, 0 que
for mais vantajoso para a CVM.
4.3.1.2.2. As altera'.;oes de bilhetes serao requeridas pela UNIDADE SOLICITANTE por e-mail
ou telefone, discriminadas por trecho.
4.3.1.2.3. Imediatamente ap6s a altera'.;ao que resulte em credito (situa'.;ao na qual 0 valor do
bilhete original e superior a soma da multa e da diferen'.;a tarifaria), a CONTRATADA devera

04/02/2016 14: 13

~



requerer, imediata e formalmente, 0 reembolso dos valores aos quais a CONTRATANTE tern
direito, para que seja efetuada a glosa do valor em fatura (mediante apresenta<;ao de nota de
credito e comprovante das empresas aereas, discriminadas por UNIDADE SOLICITANTE).
4.3.1.2.4. A CONTRATADA deve gerar relatorio mensal de todos os bilhetes passiveis de
reembolso. 0 relatorio deve ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes
emitidos pelas empresas aereas, no prazo de ate 60 (sessenta) dias apos a altera<;ao do
bilhete,contendo no minimo:
a) UNIDADE SOLICITANTE;
b) dados do bilhete: nome do passageiro, origem/destino,data do voo;
c) valores pagos;
d) valores das multas;
e) valor do credito.
4.3.1.2.5. A CONTRATANTE efetuara a conferencia das informa<;6es e a consequente glosa do
valor a que tern direito, no momenta em que for viavel e possivel, levan do em considera<;ao 0

valor da fatura e 0 tempo necessario para 0 termino da conferencia.
4.3.1.3. A Emissao de Bilhetes Internacionais compreende:
4.3.1.3.1. A$sessoria: entende-se por assessoria em marca<;ao de passagens internacionais 0

servi<;o prestado pela CONTRATADA, visando ao auxilio na pesquisa, analise e escolha de
melhores op<;6es de voos, observado 0 disposto no subitem 4.1, devendo ser prestada em todas
as viagens que contenham trechos internacionais.
4.3.1.3.2. Cota<;ao: Observadas as disposi<;6es do item 4.1 e seus subitens, 0 resultado das
cota<;6es devera refletir com exatidao as informa<;6es atualizadas de todos os voosdisponiveis
nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promo<;6es tarifarias vigentes.
4.3.1.3.2.1. Devem ser observadas, sempre que possivel,as op<;6es de ida e volta pela mesma
empresa aerea,visto que esta condi<;ao, em regra, oferece bilhetes aereos com menor custo.
4.3.1.3.2.2. 0 resultado devera ser discriminado por trecho, contendo, alem dos dados do pedido
de cota<;ao, as seguintes informa<;6es:
a) empresas aereas;
b) datas, horarios e aeroportos de partida e chegada;
c) dura<;ao dos voos;
d) quantidade de escalas/conex6es dos voos, com respectivas cidades, horarios de chegada, de
partida, tempo de dura<;ao das escalas/conex6es e aeroportos;
e) valores das tarifas das passagens e das taxas de embarque.
4.3.1.3.3. Reserva: as reservas das passagens aereas internacionais serao requeridas pela
UNIDADE SOLICIT ANTE no SCDP, observadas as disposi<;6es do item 4.1 e seus subitens:
discriminadas por trecho, com base nas informa<;6es das cota<;6es descritas na etapa anterior.
4.3.1.3.3.1. Quando a solicita<;ao for encaminhada via CENTRAL DE ATENDIMENTO, a
CONTRATADA apresentara por e-mail ou telefone, a reserva contendo 0 localizador, a data e
hora de validade da reserva e demais dados contidos na cota<;ao para a UNIDADE
SOLICITANTE, visando a necessaria aprova<;ao.
4.3.1.3.3.2. Alem da escolha dos voos, a UNIDADE SOLICITANTE deve informar os seguintes
dados para a cria<;ao da reserva:
a) dados do passaporte do passageiro (numero, orgao emissor, data de emissao, data de
validade );
b) dados do visto, caso seja exigencia do pais de destine ou de algum dos paises em que haja
conexao.
4.3.1.3.4. Emissao: A emissao sera realizada pela CONTRATADA observadas as disposi<;6es do
item 4.1 e seus subitens.
4.3.1.3.4.1. Somente sera autorizada a emissao do bilhete caso a reserva esteja ativa; havendo
cancelamento em virtu de da expira<;ao do prazo, 0 procedimento visando a emissao deve ser
reiniciado, salvo se 0 valor do bilhete, em uma nova cota<;ao, seja menor ou igual ao valor
anterior.



4.3.1.3.4.2. As informa<;6es das passagens aereas emitidas serao enviadas pela CONTRATADA a
UNIDADE SOLICITANTE, para conferencia e cadastramento dos dados dos bilhetes no SCDP
e envio para 0 passageiro.
4.3.1.3.4.3. As informa<;6es das passagens aereas excepcionalmente solicitadas fora do SCDP
seriio prestadas a UNIDADE SOLICITANTE por e-mail ou telefone; 'no primeiro dia util
subsequente, a demanda deve ser regularizada pela UNIDADE SOLICIT ANTE com a cria<;iio de
uma PCDP, vinculando os dados does) bilhete(s) emitido(s), inclusive a cota<;iio realizada pela
CONTRATADA que justificou a escolha do voo (mediante recebimentode documenta<;iio
comprobat6ria).
4.3.1.4. Altera<;iio de Bilhetes Internacionais:
4.3.1.4.1. As altera<;6es de bilhetes devem ser precedidas de novas cota<;6es e reservas, visando
subsidiar a decisiio sobre a altera<;iio do bilhete ou cancelamento, seguido de nova emissiio, 0

que for mais vantajoso para a CVM.
4.3.1.4.2. As altera<;6es de passagens aereas seriio requeridas pela UNIDADE SOLICITANTE
por e-mail ou telefone, discriminadas por trecho.
4.3.1.4.3. Caso a altera<;iio da PCDP possua mudan<;a ou inclusiio de destinos, a CONTRATADA
recebeni sol~cita<;iiode nova assessoria para indica<;iio das op<;6es que melhor atendam a viagem
do servidor a servi<;o da CVM.
4.3.1.4.4. Imediatamente ap6s a altera<;iio que resulte em credito (situa<;iio na qual 0 valor do
bilhete original e superior a soma da multa e da diferen<;a tarifaria), a CONTRATADA devera
requerer, imediata e formaimente, 0 reembolso dos valores aos quais a CONTRATANTE tern
direito para que seja efetuada a glosa do valor em fatma (mediante apresenta<;iio de nota credito
e comprovante das empresas aereas, discriminadas por UNIDADE SOLICIT ANTE).
4.3.1.4.5. A CONTRATADA deve gerar, com base nas informa<;6es resultantes da requisi<;iio
citada no subitem acima, relat6rio mensal de todos os bilhetes passiveis de reembolso. 0
relat6rio deve ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes emitidos pelas
empresas aereas, no prazo de ate 60 (sessenta) dias ap6s a altera<;iio do bilhete, contendo no
rnfnimo:
a) UNIDADE SOLICITANTE;
b) dados do bilhete: nome do passageiro, origem/destino, data do voo;
c) valores pagos;
d) valores das rhultas;
e) valor do credito.
4.3.1.4.6. No caso de reembolso de SEGURO ASSISTENCIA EM VIAGEM
INTERNACIONAL, 0 relat6rio devera conter ainda: 0 nome do passageiro, 0 numero da
proposta/requisi<;iio de viagem, 0 numero da ap6lice/voucher, 0 valor do premio, eventuais
encargos, corre<;6es ou taxas a serem deduzidos e 0 totalliquido.
4.3.1.4.7. A CONTRATANTE efetuara a conferencia das informa<;6es e a consequente glosa do
valor a que tern direito, no momento em que for viavel e possivel, levando em considera<;iio 0

valor da fatma e 0 tempo necessario para 0 termino da conferencia.
4.3.1.5.0 Cancelamento de Bilhetes Domesticos e Internacionais compreende:
4.3.1.5.1. Cancelamento originado pela extin<;iio da demanda:
4.3.1.5.1.1. A informa<;iio de cancelamento sera fornecida pela CONTRATANTE a CENTRAL
DE ATENDIMENTO da CONTRATADA, por telefone ou e-mail, com base nas informa<;6es dos
bilhetes emitidos.
4.3.1.5.1.2. Ap6s 0 recebimento da informa<;iio acima, a CONTRATADA deve efetuar
o cancelamento does) bilhete(s) no prazo maximo de 30 (trinta) minutos, objetivando a isen<;iio
da cobran<;a de taxa de no-show.
4.3.1.5.1.3. Todas as demandas de cancelamento devem constar no relat6rio para controle dos
bilhetes passiveis de reembolso.
4.3.1.5.2. Cancelamento originado de demanda de altera<;iio, ocorrendo em duas situa<;6es:
a) analisadas as cota<;6es, a UNIDADE SOLICITANTE verifica que ha melhor rela<;iio custo x
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beneficia com nova emissao, e nao com a altera<;ao do bilhete;
b) inexistencia de voos que permitam a altera<;ao do bilhete ja emitido.
4.3.1.5.2.1. Para as situa<;6es acima, a CONTRATADA deve efetuar 0 cancelamento do bilhete
original e iniciar 0 processo de emissao novamente, a partir da etapa de assessoria, informando
nova cota<;ao do voo pretendido, para escolha da melhor op<;ao e posterior aprova<;ao, cabendo
nesse caso cobran<;a de remunera<;ao pela nova emissao.
4.3.1.5.2.2. A informa<;ao de canc;elamento sera fornecida pela CONTRArANTE a CENTRAL
DE ArENDIMENTO da CONTRATADA, por telefone ou e-mail, com base nas informa<;6es dos
bilhetes emitidos.
4.3.1.5.3. Reembolso: Imediatamente apos 0 cancelamento, a CONTRATADA devera requerer,
imediata e formalmente 0 reembolso dos valores aos quais a CONTRATANTE tern direito, para
que seja efetuada a glosa do valor em fatura (mediante apresenta<;ao de nota credito e
comprovante das empresas aereas, discriminadas por UNIDADE SOLICIT ANTE).
4.3.1.5.3.1. A CONTRATADA deve gerar, com base nas informa<;6es resultantes da requisi<;ao
citada no subitem acima, relatorio mensal de todos os bilhetes passiveis de reembolso. 0
relatorio deve ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes emitidGls pelas
empresas ae~eas, no prazo de ate 60 (sessenta) dias apos 0 cancelamento do bilhete, contendo no
minimo:
a) UNIDADE SQLICITANTE
b) dados do bilhete: nome do passageiro, origem/destino, data do voo;
c) valores pagos;
d) valores das multas;
e) valor do credito.
4.3.1.5.3.2. A CONTRArANTE efetuara a conferencia das informa<;6es e a consequente glosa
do valor a que tern direito, no momenta em que for viavel e possivel, levando em considera<;ao 0

valor da fatura e 0 tempo necessario para 0 termino da conferencia.
4.3.1.5.4. Cancelamento de bilhetes emitidos diretamente pela CVM:
4.3.1.5.4.1. A CONTRATANTE, a seu criterio, ou nas situa<;6es de impossibilidade de acesso ao
SCDP, pod era solicitar a CONTRATADA, por intermedio da CENTRAL DE ATENDIMENTO
(utilizando-se de telefone ou e-mail), 0 cancelamento de bilhetes emitidos junto as empresas
aereas credenciadas.
4.3.1.5.4.2. A CONTRATADA acessara modulo especffico do SCDP, utilizando-se de perfil
de acesso previamente definido, e realizara 0 cancelamento utilizando-se das credenciais da
CVM junto as empresas credenciadas.
4.4. Emissao de Seguro Assistencia em Viagem Internacional:
4.4.1.1.1. 0 servi<;o de emissao de SEGURO ASSISTENCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL
compreende a cota<;ao, emissao, reemissao e cancelamento, sendo 0 valor da taxa de emissao
devida uma (mica vez por apolice emitida.
4.4.1.1.2. A CONTRATADA devera providenciar, quando solicitado pela CONTRATANTE, em
ate 08 (oito) horas apos a emissiio do bilhete internacional, no minima 03 (tres) cota<;6es de
SEGURO ASSISTENCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL, com seguradoras, para aprova<;ao
do custo e autoriza<;ao da emissao pela CONTRATANTE, observando as regras e as coberturas
previstas na Resolu<;iio CNSP nO315/2014.
4.4.1.1.3. A CONTRArADA devera emitir a apolice/voucher, no prazo de 03 (tres) horas apos
autoriza<;ao pela CONTRATANTE.
4.4.1.1.4. E devida a contrata<;ao de seguro-viagem para 0 servidor quando da realiza<;iio de
viagens internacionais, garantidos os beneficios minimos constantes das normas
vigentes expedidas pelos orgaos do governo responsavel pelo controle e fiscaJiza<;ao dos
mercados de seguro.

5. INFORMAC;OES RELEVANTES PARA 0 DIMENSIONAMENTO DA PRO POSTA
5.1. A quantidade estimada de bilhetes de passagens e seus respectivos valores serviriio tao



somente como subsidio as licitantes na formula<;ao das suas propostas e na indica<;ao de lance de
desconto, nao constituindo qualquer compromisso futuro, pois 0 fornecimento das passagens
sera efetuado mediante requisi<;ao e de acordo com a necessidade de cada uma das Unidades
Gestoras participantes.
5.2. 0 objeto do agenciamento de viagens atendera as demandas naO contempladas pela
aquisi<;ao direta de passagens viabilizada pelo credenciamento, aos casos em que houver
impedimento de emissao junto a ~mpresa credenciada ou aos casos emergenciais devidamente
justificados no SCDP.
5.3. 0 Credenciamento formalizado por intermedio da Central de Compras do MPOG, na forma
do Edital de Credenciamento nO001/2014, objetiva a aquisi<;ao de passagens diretamente das
companhias aereas e, resguardada a possibilidade de novos credenciamentos com outras
companhias aereas. As quantidades e valores estimados de passagens, no presente Termo de
Referencia, nao consideram (salvo situa<;6es excepcionais) as passagens em voos domesticos
das seguintes empresas:
a) Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A (Azul);
b) Oceanair Linhas Aereas S/A (Avianca);
c) TAM Linhas Aereas S/A (TAM);
d) VRG Linhas Aereas S/A (GOL).
5.4. Caso ocorra 0 credenciamento de outras companhias aereas durante a vigencia da Ata de
Registro de Pre<;os, 0 fato sera comunicado tempestivamente pelo ORGAO GERENCIADOR a
CONTRATADA.
5.5. Na ocorrencia do fato acima descrito, a aquisi<;ao de bilhetes da companhia aerea recem-
credenciada passara a ser feita diretamente pela CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA
somente as aquisi<;6es em situa<;6es excepcionais.
5.6. Por atendimento excepcional para emissao de passagens das empresas Credenciadas
entendem-se todas as demandas que, por caso fortuito ou motivo de for<;a maior, nao possam ser
finalizadas pelo proprio servidor no SCDP.
5.7. As quantidades definidas no item 1.1 deste Termo de Referencia sao estimativas do
consumo para 0 proximo ano, podendo sofrer varia<;6es tendo em vista tratarem-se de demandas
excepcionai, que somente surgirao em situa<;6es alheias a vontade da CONTRAfANTE.
5.8. Havendo 0 descredenciamento de alguma das companhias aereas, os trechos domesticos
operados por aquela empresa descredenciada, poderao ser adquiridos mediante solicita<;ao.
5.9. Em conformidade com a IN SLTI/MPOG nO03, de 11/02/2015, Art. 6°, a remunera<;ao total
a ser paga a agencia de turismo sera apurada a partir do valor ofertado pela presta<;ao do servi<;o
de agenciamento de viagens, multiplicado pela quantidade de passagens aereas emitidas,·
remarcadas ou canceladas e servi<;os correlatos, considerando que cad a agenciamento
compreende a emissao, remarca<;ao e cancelamento (quando for 0 caso) de passagens e outros
correlatos.
5.10. A CVM pagara a CONTRATADA 0 valor das passagens emitidas no periodo faturado
acrescido da taxa de embarque.
5.11. Os valores relativos a aquisi<;ao de bilhetes de passagens serao repassados pela
Administra<;ao a agencia de turismo CONTRATADA, que intermediara 0 pagamento junto as
companhias aereas que emitiram os bilhetes.
5.12. A CONTRATADA devera emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo 0 valor
do Servi<;o de Agenciamento de Viagens e outra com 0 valor das passagens acrescido da taxa de
embarque.
5.13. A CONTRATADA devera comprovar cada taxa de embarque cobrada de acordo com 0

valor estabelecido pelo Orgao de Controle aereo.
5.14. Os pre<;os unitarios para as passagens aereas e taxas de embarque sao os registrados no
Departamento de Avia<;ao Civil (DAC) e na Agencia Nacional de Avia<;ao Civil (ANAC) ou que
fa<;a parte do Programa de Redu<;ao das Tarifas da Infraestrutura Aeronautica ou ainda que seja
produto de acordo entre as companhias aereas e 0 CONTRAfANTE, considerados tambem todo



os descontos comerciais promocionais disponfveis no mercado.
5.15. Caso ocona a emissao de bilhete com tarifa superior ou divergente do autorizado pelo
CONTRATANTE, este podera efetuar a glosa do prejulzo causado pela CONTRATADA.
5.16. No valor da taxa de agenciamento deverao estar inclufdos todos os custos e despesas, tais
como custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos sociais e trab<rlhistas, contribui<;6es
parafiscais, transportes, seguro insumos), alem de quaisquer outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto do termo de contrato.

6. METODOLOGIA DE AVALIAc;AO DA EXECUc;AO DOS SERVIc;OS.
6.1. Quando forem solicitados os servi<;os, a CONTRATADA devera executa-Ios por meio do
Sistema de Concessao de Diarias e Passagens - SCDP, nos seguintes prazos:
6.1.1. Emissao de bilhete de passagem aerea nacional, em ate 5 (cinco) horas, a partir da data de
recebimento da requisi<;ao emitida pelo setor competente.
6.1.2. Emissao de bilhete de passagem aerea internacional, em ate 12 (doze) horas, a partir da
data de recebimento da requisi<;ao assinada pelo setor competente.
6.2. Excepcionalmente, a emissao de bilhete de passagem podera ser solicitada pelo
CONTRATANTE, em carater de urgencia, devendo a CONTRATADA, nesse caso, atende-Io
com a agilidade requerida.
6.3. Os registros no Sistema de Concessao de Diarias e Passagens - SCDP deverao ser
atualizados periodicamente, sendo que a CONTRATADA devera liberar os registros em ate 01
(urn) dia util, apos 0 solicitado.
6.4. A execu<;ao dos servi<;os sera avaliada conforme as disposi<;6es constantes do Acordo de
Nfveis de Servi<;o - ANS, a ser firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRAJ'ADA.

7. DO FATURAMENTO
7.1. 0 faturamento dos servi<;os executados devera ser encaminhado por decendio para a CVM e
acompanhada das capias das requisi<;6es.
7.1.1. A CONTRATADA podera apresentar a copia das requisi<;6es em formato eletr6nico, de
modo a atender aos requisitos de sustentabilidade disposto na IN SLTI/MPOG nO.01/2010.
7.2. A CONTRATADA devera emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma con tendo 0 valor
do Servi<;o de Agenciamento de Viagens e outra com 0 valor das passagens aereas acrescido da
taxa de embarque. No caso de viagens internacionais, a CONTRATADA devera apresentar 0

custo detalhado do seguro de viagens.
7.3. A CONTRATADA devera comprovar cad a taxa de embarque cobrada de acordo com o·
valor estabelecido pelo Orgao de Controle aereo.
7.4. Serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA TODOS os custos diretos e indiretos
necessarios para a presta<;ao do objeto contratado, compreendendo custos de emissao, tax as para
entrega de bilhetes na sede da CVM e/ou suas Regionais, reservas, demais taxas, etc., bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, tax as publicas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, e quaisquer outros custos, emolumentos ou
despesas que incidam ou venham a incidir sobre 0 objeto cotado.
7.5. As notas fiscais deverao ser encaminhadas para 0 endere<;o Rua Sete de Setembro, 111, 29°
Andar - Centro - Rio de Janeiro /RJ. CEP: 20050-90, para que sejam efetivados os pagamentos.

8. OBRIGAc;OES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir 0 cumprimento de todas as obriga<;6es assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2. Exercer 0 acompanhamento e a fiscaliza<;ao dos servi<;os, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem
como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providencias cabfveis;
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8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfei<;oes no curso da
execu<;ao dos servi<;os, fixando prazo para a sua corre<;ao;
8.4. Pagar a CONTRATADA 0 valor resultante da presta<;ao do servi<;o, no prazo e condi<;oes
estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.5. Efetuar as reten<;oes tributarias devidas sobre 0 valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA, em conformidade com 0 art. 36, §8° da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.
8.6. A Administra<;ao realizara pe~quisa de pre<;os periodicamente, em prazo nao superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pre<;os registrados em Ata.

9. OBRIGAc;OES DA CONTRATADA
9.1. Executar os servi<;os conforme especifica<;oes deste Termo de Referencia e de sua proposta,
com a aloca<;ao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
alem de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios;
9.2. Responsabilizar-se pelos vfcios e danos decorrentes da execu<;ao do objeto,de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei nO8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, 0 valor correspondente aos danos sofridos; .
9.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servi<;os a serem
executados, em conformidade com as normas e determina<;oes em vigor;
9.4. Responsabilizar-se por todas as obriga<;oes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas na legisla<;ao especifica, cuja inadimplencia nao transfere responsabilidade a
CONTRATANTE;
9.5. Instruir seus empregados quanta a necessidade de acatar as normas internas da
Administra<;ao;
9.6. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrencia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun<;ao;
9.7-. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
presta<;ao dos servi<;os;
9.8. Arcar com 0 onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa-Ios, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfat6rio para 0 atendimento ao objeto da licita<;ao, exceto quando oearrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei nO8.666, de 1993.
9.9. Utilizar 0 Sistema de Concessao de Diarias e Passagens - SCDP, instituido pelo Ministerio
do Planejamento, Or<;amento e Gestao - MPOG, conforme Decreto n.5.992/2006.
9.10. Disponibilizar atraves de sistema eletronico unificado via WEB, sistema para cota<;ao de
passagens e reserva de bilhetes 0 qual deve ser instalado pela CONTRATADA, sem qualquer
custo extra para a CVM, permitindo visualizar todas as companhias aereas que fazem 0 trecho
desejado, os horarios dos voos, 0 valor do bilhete e das taxas. 0 sistema devera ter a op<;ao de
envio de or<;amento via e-mail e a op<;ao de reservar 0 voo on-line. 0 acesso ao sistema devera
ser mediante login e senha, sendo que no minimo deverao ser disponibilizados (01) urn usuario
para cada urn dos fiscais do contrato.
9.11. Deverao ser fornecidas todas as op<;oes de roteiro de viagem, levando em conta os horarios
e os dias das viagens. Em caso de viagem internacional, devera ser informada ao solicitante a
necessidade de permissao de entrada no pais estrangeiro, emissao de vistos e seguros.
9.12. Repassar a CONTRATANTE eventuais vantagens concedidas pelas companhias aereas,
tais como promo<;oes, cortesias e demais vantagens.
9.13. Prestar assessoramento para defini<;ao de melhor roteiro, horario e frequencia de voos
(partida/chegada), melhores conexoes e das tarifas promocionais.
9.14. Providenciar a reserva de passagens, remarca<;oes, substitui<;oes, desdobramentos e
reitinera<;oes de bilhetes de passagens, imediatamente ao recebimento da demanda, assim como
proceder a emissao do respectivo bilhete de passagem e, quando impossibilitada, provideociar a



execu<.;ao do servi<.;ojunto as empresas aereas.
9.15. Elaborar, quando solicitado, pIanos de viagens internacionais, com op<.;6esde honirios e
voos.
9.16. Possibilitar a concessao ou obten<.;ao de endosso de passagens respeitando 0 regulamento
das companhias aereas.
9.17. Pagar, pontualmente, ascompanhias aereas independentemente das condi<.;6es de
pagamento da CONTRATANTE, ~icando claro que a CONTRATANTE nao responded solidaria
ou subsidiariamente por essas obriga<.;6es, que e de inteira responsabilidade da empresa
CONTRATADA.
9.18. Promover reembolso de passagens nao utilizad as pela CONTRATADA, mediante
solicita<.;aofeita por meio de documento oficial, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento do referido documento, com emissao de ordem de credito a favor da
CONTRATANTE, a ser utilizado como abatimento no valor de fatura posterior.
9.18.1. Caso nao ocorra 0 referido reembolso no prazo estipulado, os valores correspondentes
aos bilhetes devolvidos serao glosados em fatura a ser liquidada.
9.19. Emitir relat6rios, por empresa aerea e unidade requisitante, em planilha eletr6nica,
constando a~ seguintes informa<.;6es:
9.19.1. Para bilhetes utilizados:
a) Data de emissao;
b) Nome do passageiro;
c) N° do Bilhete;
d) Trecho;
e) Valor do Bilhete;
f) Valor do Servi<.;ode Agenciamento;
g) Taxa de embarque;
h) Centro de custo/unidade requisitante.
9.19.2. Para bilhetes nao utilizados:
a) Data da emissao;
b) N° do bilhete;
c) Trecho;
d) Valor do Bilhete;
e) Valor do SerVi<.;ode Agenciamento;
f) Multa pela nao utiliza<.;ao;
g) Taxas;
h) Impostos;
i) Centro de custo/unidade requisitante.
9.20. Arcar com eventuais prejulzos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados
por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execu<.;ao dos
servi<.;os.
9.21. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:salarios,
transportes, alimenta<.;ao, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de
classe, indeniza<.;6es civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no
desempenho dos servi<.;os, bem como aquelas com os servi<.;os de entrega dos bilhetes nos
endere<.;os solicitados, ficando 0 CONTRATANTE isento de qualquer vInculo empregatfcio com
os mesmos.
9.22. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de passagens,
tarifas de embarque e quaisquer logfsticas de embarque, em aeroportos no Brasil ou no exterior.
9.23. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto desta
contrata<.;ao, em que se verificarem vfcios, defeitos ou incorre<.;6es resultantes da execu<.;ao dos
servi<.;os, salvo quando 0 defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido por parta
da CONTRATANTE.
9.24. Comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE atraves da fiscaliza<.;ao do



contrato qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providencias de regulariza~ao necessaria;
9.25. Zelar pela perfeita execu~ao dos servi~os contratados, devendo as falhas que porventura
venham a ocorrer serem sanadas no prazo em que nao prejudique 0
embarque do servidor.
9.26. Para todos os servi~os a· serem prestados pela CONTRATADA e imprescindfvel a
economicidade e a qualidade, de ~cordo com os criterios estipulados neste Termo.
9.27. Nao sera admitida, em hip6tese alguma, publicidade ou qualquer outra informa~ao
decorrente do presente contra to, sem previa autoriza~ao da CONTRATANTE.
9.28. Enviar, quando solicitado pela CONTRATANTE, por via eletronica (e-mail indicado pelo
CONTRATANTE), cota~ao contendo, no minimo, as tarifas cobradas por 03 (tres) companhias
aereas, para 0 trecho e horario solicitado, a fim de que a CONTRATANTE indique qual bilhete
devera ser emitido. Tal procedimento visa demonstrar que a tarifa paga pela CONTRATANTE
foi a mais vantajosa para a CONTRATANTE.
9.29. Atender eventuais pedidos de passagens, nos finais de semana e feriados, indicando a
sistematica de entrega a ser utilizada.
9.30. Quand9 solicitado os servi~os objeto deste Termo de Referencia, a CONTRATADA devera
sempre buscar e indicar os bilhetes aereos de menor pre~o que atendam as necessidades da area
demandante.
9.31. Manter durante a vigencia do contrato as condi~6es de habilita~ao para contratar com a
CVM e apresentar sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal.
9.32. Indicar telefone de contato (celular e fixo) para contato emergencial com 0 preposto,
inclusive em fins de semana e feriados.
9.33. Comunicar a CONTRATANTE possfveis cancelamentos de voos devendo providenciar
outro voo nas condi~6es de data e horario compatfveis com 0 anterior.
9.34. Entregar os bilhetes de passagens no local Ii ser indicado, quando fora do expediente ou
coloca-Ios a disposi~ao dos passageiros das companhias aereas sem onus para 0

CONTRATANTE.
9.35. Reembolsar, pontualmente, as empresas de transporte, independentemente da vigencia do
Contrato, esclarecendo que 0 CONTRATANTE nao respondera solid aria ou subsidiariamente
pelo referido reembolso, sendo este de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
9.36. Responsabilizar-se pelo onus decorrente da emissao de bilhetes depassagens sem
autoriza~ao da CONTRATANTE bem como de bilhetes com incorre~6es provenientes de erro
oriundo dos funcionarios da CONTRATADA.
9.37. Designar urn preposto para representa-Ia durante a execu~ao do Contrato.
9.38. Providenciar, quando solicitado pelo gestor do Contrato, 0 imediato afastamento e
substitui~ao de qualquer empregado ou preposto, que nao mere~a sua confian~a ou embarace a
fiscaliza~ao ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatfvel com 0 exercfcio
das fun~6es que the foram atribufdas.

10. DA SUBCONTRATAC;AO
10.1. Nao sera admitida a subcontrata~ao do objeto licitat6rio.

11. ALTERAC;AO SUBJETIVA
11.1. E admissfvel a fusao, cisao ou incorpora~ao da CONTRATADA com/em outta pessoa
jurfdica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurfdica todos os requisitos de habilita~ao
exigidos na licita~ao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi~6es do contrato; nao
haja prejufzo a execu~ao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da Administra~ao a
continuidade do contrato.
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12.1. 0 acompanhamento e a fiscaliza<;ao da execu<;ao do contrato consistem na verifica<;ao da
conformidade da presta<;ao dos servi<;os e da aloca<;ao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar 0 perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por urn ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei nO8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto nO2.271, de 1997.
12.2. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para 0
acompanhamento e controle da execu<;ao dos servi<;os e do contrato.
12.3. A verifica<;ao da adequa<;ao da presta<;ao do servi<;o devera ser realizada com base nos
criterios previstos neste Termo de Referencia.
12.4. A verifica<;ao da adequa<;ao da presta<;ao do servi<;o devera ser realizada com base nos
criterios previstos neste Termo de Referencia, utilizando para isso os indicadores previstos no
Acordo de Niveis de Servi<;o - ANS.
12.5. A execu<;ao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensura<;ao dos aspectos mencionados no art. 34 da Instru<;30
Normativa SLTI/MPOG nO02, de 2008, quando for 0 caso.
12.6. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividaqe pactuada, sem perda da qualidade na execu<;30 do servi<;o, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequa<;ao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera<;ao dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei nO8.666, de 1993.
12.7. A conformidade do material a ser utilizado na execu<;ao dos servi<;os devera ser verificada
juntamente com 0 documento da CONTRATADA que contenha a rela<;ao detalhada dos
mesmos, de acordo com 0 estabelecido neste Termo de Referencia e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especifica<;6es tecnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.8. 0 representante da CONTRATANTE devera promover 0 registro das ocorrencias
verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme 0 disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei nO8.666, de 1993.
12.9. 0 descumprimento total ou parcial das demais obriga<;6es e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA ensejara a aplica<;ao de san<;6es administrativas, previstas neste Termo de
Referencia e na legisla<;30 vigente,podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 80 daLei nO8.666, de 1993.
12.10. Compete ainda a fiscaliza<;30, nos termos do Art. 20 da IN SLTI nO.03/2015:
12.10.1. confirmar se os bilhetes de passagem emitidos pela agencia de turismo contratada
correspondem as reservas efetuadas pela unidade administrativa; _
12.10.2. fiscalizar, por amostragem, se os valores de tarifas encaminhados, via sistema, pelas
companhias aereas ao buscador encontram-se majorados em rela<;30 aos valores oferecidos no
mercado e se as condi<;6es comerciais mais vantajosas est30 sendo cumpridas;
12.10.3. fiscalizar, periodicamente e par amostragem, 0 valor efetivamente repassado pelas
agencias as companhias aereas;
12.10.4. fiscalizar 0 reembolso dos bilhetes emitidos e nao utilizados; e
12.10.5. comunicar formalmente a agencia de turismo, preferencialmente por escrito, sobre
qualquer ocorrencia de erro de cobran<;a que venha a identificar, para que a devida corre<;ao seja
realizada na fatura subsequente.
12.11. Na hip6tese de descumprimento contratual da agencia de turismo CONTRATADA, em
que se verifique inadequa<;30 da estimativa de custos e receitas conforme planilha de custos
apresentada nos termos do art. 7° da Instru<;30 Normativa SLTI/MPOG nO. 03/2015 sera
instaurado processo administrativo para verificar a manuten<;30 das informa<;6es prestadas pela
CONTRATADA durante 0 procedimento licitat6rio.
12.12. Caso 0 servidor designado encontre indicios de fraude ou falhas na execu<;30 contratual,
no exercicio da fiscaliza<;30 a que se refere este item, a Administra<;30 devera instaurar processo
administrativo, devendo, se for 0 caso, aplicar as san<;6es previstas no art. 7° da Lei nO10.520,
de 17 de julho de 2002 e dos incisos III e IV do art. 87 da Lei nO8.666, de 1993, sem prejuizo
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das sanC$6espenais previstas no art. 96 da Lei nO8.666, de 1993.
12.13. A fiscalizaC$ao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRiITADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeiC$6es tecnicas, vfcios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos,de conformidade com 0 art. 70 da Lei nO8.666, de 1993.

13. DAS SANc;OES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infraC$aoadministrativa nos termos da Lei nO8.666, de 1993 e da Lei nO10.520, de
2002, a CONTRATADA que:
13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaC$6esassumidas em decorrencia da
contrataC$ao;
13.1.2. ensejar 0 retardamento da execuC$aodo objeto;
13.1.3. fraudar na execuC$aodo contrato;
13.1.4. comportar-se de modo inid6neo;
13.1.5. cometer fraude fiscal;
13.1.6. nao mantiver a proposta.
13.2. A CONTRiITADA que cometer qualquer das infraC$6esdiscrirninadas nos subitens acima
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanC$6es:
13.2.1. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a CONTRATANTE;
13.2.2. multa morat6ria de 0,2% (dois decimos por cento) por dia de atraso na execuC$ao do
objeto, ate 0 maximo de 10% (dez por cento) sobre 0 valor contratado;
13.2.3. multa compensat6ria de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor total do contrato, no caso de
inexecuC$ao total do objeto;
13.2.3.1. em caso de inexecuC$ao parcial, a multa compensat6ria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigaC$aoinadimplida;
13.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com 0 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a AdministraC$ao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate
dois anos;
13.2.5. impedimento de licitar e contratar com a Uniao com 0 consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de ate cinco anos; .
13.2.6. declaraC$ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraC$ao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniC$ao ou ate que seja promovida a4
reabilitaC$ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;
13.3. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei nO8.666, de 1993, a
CONTRiITADA que:
13.3.1. tenha sofrido condenaC$ao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaC$ao;
13.3.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a AdministraC$ao em virtude de
atos ilfcitos praticados.
13.4. A aplicaC$aode qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara 0 contradit6rio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se 0
procedimento previsto na Lei nO8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nO9.784, de r999.
13.5. A autoridade competente, na aplicaC$aodas sanC$6es,levara em consideraC$30 a gravidade
da conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, bem como 0 dano causado a
CONTRiITANTE, observado 0 principio da proporcionalldade.
13.6. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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14. DAS DISPOSIC;OES GERAIS
14.1. Os servi~os objetos deste Termo ficariio sujeitos, alem das disciplinas legais
ja mencionadas, ao Decreto 6.258, de 19 de Novembro de 2007, que trata do
Sistema de Concessiio de Diarias e Passagens

Documento assinado eletronicamente por Danilo Ferreira Sales, Analista, em 28/01/2016,
as 17:19, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Philip Araujo Silberman, Gerente, em
28/01/2016, as 18:05, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Tania Cristina Lopes Ribeiro, Superintendente
Administrativo-Financeiro, em 01/02/2016, as 12:13, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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