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PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 1396/2018 
 

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por meio da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA - UDESC, inscrita no CNPJ sob nº 86.891.283/0001- 36, com sede na Av. Madre Benvenuta, 

2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-901, torna público que será realizado o certame 

licitatório em epígrafe, na MODALIDADE PREGÃO, TIPO MENOR PREÇO, OBTIDO ATRAVÉS DO 

MAIOR ÍNDICE PERCENTUAL GLOBAL DE DESCONTO na forma eletrônica, para selecionar proposta 

nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho 

de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 

2009, alterações posteriores, e demais normas legais federais e estaduais vigentes. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO, 
RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, PARA A UDESC, conforme especificações constantes do Anexo I e II. 
 

OBSERVAÇÃO: 
Para participar do Pregão Eletrônico é obrigatório providenciar a chave de identificação e senha de 
acesso por meio do registro no Cadastro Central de Fornecedores (CCF), obtido na página eletrônica 
do Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina, endereço 
http://portaldecompras.sc.gov.br, link “Fornecedores”. 
Os interessados em participar do pregão eletrônico deverão estar qualificados para prestação do 
serviço (Grupo-Classe 02-22) correspondente 

 

Entrega das Propostas: 
Início: A partir das 14h00min do dia 06/11/2018 
Término: 14h00min do dia 23/11/2018 

 

Abertura das Propostas: A partir das 14h00min do dia 23/11/2018 

 

Início da Disputa: A partir das 14h15min do dia 23/11/2018 

 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: (PE nº 1396/2018) 
site: http://e-lic.sc.gov.br/ 
e-mail: licita.reitoria@udesc.br 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico.  
 
 

http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://e-lic.sc.gov.br/
mailto:licita.reitoria@udesc.br


 

 
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD - COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC 

                                                                                                               Página 2 de 38                                                                                                            

 
       

CLC/PROAD 
 

Fls............ 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1396/2018 
 
O ESTADO DE SANTA CATARINA, por meio da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA - UDESC, inscrita no CNPJ sob nº 86.891.283/0001- 36, com sede na Av. Madre Benvenuta, 
2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-901, torna público que será realizado o certame 
licitatório em epígrafe, na MODALIDADE PREGÃO, TIPO MENOR PREÇO, OBTIDO ATRAVÉS DO 
MAIOR ÍNDICE PERCENTUAL GLOBAL DE DESCONTO na forma eletrônica, para selecionar proposta 
para CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO, 
RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, PARA A UDESC, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, 
de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, e demais normas legais federais e estaduais 
vigentes. 
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 
1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA – Coordenadoria de Licitações e Compras, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante 
na página eletrônica do Portal de Compras do Estado de Santa Catarina, no endereço 
www.portaldecompras.sc.gov.br. 
1.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico. 
 

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitação: 
Anexo I – Termo de Referência;   
Anexo II – Especificação(ões) Mínima(s) do(s) Item(ns) e Condições de Fornecimento; 
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços – “on-line”; 
Anexo IV – Identificação dos Envelopes, das Amostras e Prospectos; 
Anexo V – Recibo de Documentos Adicionais, Amostras e Prospectos; 
Anexo VI – Minuta do Contrato; 
Anexo VII – Informações da empresa vencedora para contratação. 
 
2 – DA LICITAÇÃO 
2.1 – Do Objeto 
2.1.1 – A presente licitação destina-se a selecionar proposta conforme especificações, quantitativos e 
condições estabelecidas no Anexo I e II e nas condições previstas neste edital. 
2.2 – Do Convênio ICMS nº 26/03: 
2.2.1 – De acordo com o Convênio ICMS nº 26/03, aprovado pelo CONFAZ - Conselho Nacional de 
Política Fazendária, o benefício da isenção do ICMS às empresas catarinenses está condicionado ao 
desconto no preço ao valor equivalente ao imposto dispensado e a indicação do valor do desconto no 
respectivo documento fiscal de venda ou prestação de serviços; e à comprovação de inexistência de 
similar produzido no país, na hipótese de qualquer operação com mercadorias importadas do 
exterior, conforme previsto no parágrafo 1º da Cláusula Primeira do Convênio CONFAZ nº 26/2003, 
ficando ressalvadas as hipóteses em que a isenção mencionada não se aplicam, nos termos previstos 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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no Decreto Estadual nº 255, de 21/05/2003. 
2.2.2 - Nos termos do Convênio ICMS 26/03, por se tratar de operação interna relativa à aquisição de 
bens, as licitantes beneficiadas com a respectiva isenção fiscal devem apresentar as suas propostas 
de preços já com o valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS. 
2.2.3 - Nos casos em que for aplicável a isenção do ICMS, o licitante deverá, obrigatoriamente, 
informar a respectiva alíquota via comunicação “CHAT”, caso seja o primeiro colocado, depois de 
encerrada a disputa de lances. 
2.2.4 - A isenção supracitada não se aplica a licitante vencedora, quando: 
a) dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93; 
b) saída promovida por contribuinte enquadrado no simples nacional; 
c) saída de bens ou mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária; 
2.2.5 – Eventuais dúvidas quanto ao benefício citado podem ser dirimidas junto à qualquer das 
Gerências Regionais da Fazenda Estadual – GERG, da Diretoria de Administração Tributária – DIAT, da 
Secretaria de Estado da Fazenda ou, ainda, no site www.sef.sc.gov.br; 
2.3 – Da Execução da Licitação 
O processamento da licitação pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, será 
na qualidade de Interveniente Promotora/Órgão Gerenciador, destinando-se o objeto licitado a 
atender as necessidades da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências 
estabelecidas neste Edital. 
3.2 – Não será admitida a participação de: 
3.2.1 – Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina – SEA, durante o prazo estabelecido para a 
penalidade; 
3.2.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
3.2.3 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação. 
3.3 – A participação na licitação implica automaticamente a aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em 
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

4 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 
São atribuições do Pregoeiro: 
4.1 – A verificação se as licitantes atendem às exigências do edital; 
4.2 – A abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas por meio eletrônico; 
4.3 – O acompanhamento e intervenção, quando necessário, dos procedimentos relativos aos lances; 
4.4 – A análise da documentação de habilitação encaminhada, via e-mail, da licitante que apresentou 
o menor preço; 
4.5 – Geração da ata da sessão; 
4.6 – Indicação da proposta da licitante que atendeu aos requisitos de habilitação; 
4.7 – O recebimento das propostas eletrônicas de preços e quando necessário, do original ou cópia 
autenticada da documentação adicional; 

http://www.sef.sc.gov.br/
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4.8 – O recebimento, análise e encaminhamento dos recursos à autoridade superior para 
deliberação; 
4.9 – O encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior para 
homologação e contratação. 
 

5 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 
5.1 – Para participar do Pregão Eletrônico os interessados deverão estar previamente cadastrados 
junto ao sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificadas 
para fornecimento do objeto referente ao grupo-classe indicado no Anexo I e II. 
5.1.1 – O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no site da 
Secretaria de Estado da Administração (www.sea.sc.gov.br) por intermédio do link “Licitações” em 
seguida “fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/. 
5.2 – Para acesso ao sistema, as pessoas físicas ou jurídicas deverão dispor de chave de identificação 
e senha pessoal (intransferíveis) obtidas a partir do menu “Fornecedores” do Portal de Compras. 
5.3 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma 
eletrônica, correspondente ao seu Grupo-Classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores do 
Estado de Santa Catarina, para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 
no sistema eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 
Secretaria de Estado da Administração, devidamente justificada. 
5.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado da 
Administração a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
5.4.1 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 
5.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 

6 – PARTICIPAÇÃO 
6.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica 
de preços, por meio do sistema eletrônico, observadas datas e horário limite estabelecidos. 
6.1.1 – O sistema de licitações poderá ser acessado no endereço http://portaldecompras.sc.gov.br/. 
6.2 – Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital. 
6.2.1 – Quando o licitante for beneficiário da LC 123/06, deverá manifestar em campo próprio do 
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências previstas na lei. 
6.2.2 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 
o licitante às sanções previstas na legislação vigente aplicável à matéria. 
6.2.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
6.3 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.4 – Os licitantes deverão comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

http://www.sea.sc.gov.br/
http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://portaldecompras.sc.gov.br/
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acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso; 
6.5 – Os licitantes deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso 
por interesse próprio. 
6.6 – O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terá sua chave de 
identificação e senha suspensas automaticamente. 
 

7 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
7.1 – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo 
excepcional assim caracterizado pelo Pregoeiro. 
7.2 – Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova data 
para continuação dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes. 
7.3 – O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 
providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos.  
7.4 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
7.5 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, 
no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 

8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1 – Da proposta on-line: 
8.1.1 – Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar 
proposta e se for o caso o respectivo anexo até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase 
de recebimento de propostas. 
8.1.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
8.1.3 – Os licitantes receberão por e-mail comprovante de recebimento das suas propostas 
eletrônicas enviadas com a indicação do dia e respectivo horário de registro. 
8.1.4 – A proposta on-line para cada item  deverá ser preenchida, obrigatoriamente, conforme as 
especificações abaixo, sob pena de desclassificação: 
a) O preço unitário do item deverá ser expresso em índice percentual de desconto, com no máximo 2 
(duas) casas decimais, no campo “VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO LOTE”; 

 
Fórmula de identificação da proposta para o LOTE ÚNICO 

 

D = 100 – { (A * 0,78) + (B * 0,20) + (C * 0,02) } 

 
8.1.5 – A proposta de preços com base na especificação do Anexo I deste edital estará condicionada 
às informações cadastradas no Sistema de Cadastro Central de Fornecedores que contém 
obrigatoriamente a razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou endereço 
eletrônico. 
8.2 – Da proposta on-line readequada: 
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8.2.1 – A licitante vencedora do certame, quando houver cotação de proposta por item, deverá 
detalhar sua proposta no sistema eletrônico após encerramento da sessão com os respectivos 
valores unitários readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo de 1 (um) 
dia útil contado a partir da data do encerramento da sessão.   
8.2.2 – Sendo vencedora do certame empresa catarinense, nos casos em que for aplicável a isenção 
do ICMS, de acordo com o Convênio ICMS nº 26/03, aprovado pelo CONFAZ – Conselho Nacional de 
Política Fazendária, a licitante deverá, obrigatoriamente, informar a respectiva alíquota via 
comunicação “CHAT”. 
8.2.2.1 – Informada a alíquota, esta deverá detalhar no sistema eletrônico, após encerramento da 
sessão, sua proposta com os respectivos valores unitários readequados ao valor total representado 
pelo lance vencedor sem incidência do ICMS (objetivando a emissão do contrato, da nota de 
empenho e do documento fiscal), no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da data do 
encerramento da sessão, observado o subitem 2.2.4. 
8.3 – Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e 
encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, 
e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo. 
8.4 – A proposta entregue não poderá ter prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, sendo este o 
prazo considerado em caso de omissão. 
8.5 – O prazo de prestação dos serviços não poderá ser superior ao estabelecido no Anexo I, 
contados da data da assinatura do Contrato. 
8.6 – A empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, enviar por meio eletrônico, as informações 
constantes do Anexo VII, pelo Sistema eletrônico ou pelo endereço informado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da data da convocação do pregoeiro. 
 

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO E ETAPA DE LANCES 
9.1 – A partir do horário previsto no Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico com a 
abertura das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 
propostas. 
9.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. 
9.2.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
9.2.2 – Os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
sendo o lance imediatamente computado, e visualizado seu horário de registro e valor no link 
“histórico de lances” e na ata de sessão. 
9.2.2.1 – Somente o licitante de menor lance dentre os ofertados, e enquanto mantiver esta situação, 
visualiza em tempo real o ícone “troféu”.  
9.2.2.2 – Os lances aceitos ofertados serão expressos em índice percentual de desconto com, no 
máximo, duas casas decimais. 
9.3 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance da própria licitante, 
registrado anteriormente no sistema. 
9.4 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
9.5 – A etapa de lances da sessão pública terá duração mínima de 5 (cinco) minutos sendo que, após 
este período, caberá ao Pregoeiro avaliar o momento em que será aplicado o ‘autoencerramento’ 
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(tempo randômico). Antes de utilizar tal expediente, comunicará via chat o horário em que se iniciará 
tal procedimento e que a fase será encerrada em até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa de lances. 
9.6 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances e quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor. 
9.7 – Nas licitações será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
9.7.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas/lances apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na LC 123/06; 
9.7.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) o sistema aplicará automaticamente o benefício da LC 123/06, quando houver empresas dentro 
das condições previstas na lei.  
b) o sistema convocará automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada para apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame (no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusão), situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 
c) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 
I, do caput do artigo 45, da LC 123/06, serão convocadas as remanescentes que, porventura, se 
enquadrem na hipótese dos §§1º e 2º, do art. 44, desta Lei Complementar, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º, do art. 44, da LC 123/06, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
9.8 – O disposto no subitem 9.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
9.9 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 9.7, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
9.10 – Encerrada a recepção de lances dos beneficiários da LC 123/06, quando houver, o Pregoeiro 
poderá, antes de anunciar o vencedor, encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido 
preço melhor, bem como, decidir sobre sua aceitação. 
9.11 – O sistema anunciará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances da sessão 
pública ou quando for o caso, após negociação e decisão previstas nos itens anteriores. 
9.12 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá 
atender às exigências de habilitação previstas no item 10 deste Edital. 
9.13 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.  
 

10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
10.1 – Será verificada a situação de regularidade da licitante detentora da melhor oferta, da seguinte 
forma: 
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10.1.1 – Consulta on-line, pelo Pregoeiro, do Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, válido 
na data limite fixada para abertura de propostas neste Pregão, emitido pela DGMS – Diretoria de 
Gestão de Materiais e Serviços, da Secretaria de Estado da Administração, pertinente ao grupo-classe 
objeto desta licitação. 
10.1.1.1 – O pregoeiro ou equipe de apoio comunicará por meio eletrônico à empresa detentora da 
melhor oferta nos casos em que o CCF apresentar Situação Cadastral com alguma restrição nos 
documentos por ele abrangidos, a obrigatoriedade do encaminhamento de documento hábil 
correspondente no prazo de até 01 (uma) hora. 
10.1.1.2 O pregoeiro ou equipe de apoio, verificará nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões, a autenticidade dos documentos solicitados e enviados, constituindo meio legal de 
prova. 
10.1.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1.2.1 – Capacidade Técnica Operacional: As licitantes deverão apresentar Atestado(s) ou 

certidão(ões) da empresa proponente por execução de serviços de características semelhantes ao do 

objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (diversa da 

empresa proponente). Para este processo licitatório, as parcelas de maior relevância e valor 

significativo são: 

10.1.2.1.1 – Fornecimento/emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais. 

10.1.2.1.2 – Fornecimento/emissão de passagens rodoviárias nacionais e internacionais. 

10.1.2.1.3 – Fornecimento/emissão de Seguro Viagem. 

10.1.2.1.4 – Considerar-se-á compatível e pertinente o atestado que comprove, no mínimo, a 

emissão de 50% da estimativa prevista no item 3 deste Termo de referência. 

10.1.2.1.5 – O atestado tem por objetivo avaliar a experiência do licitante na prestação de serviços 
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação tanto em características quanto em quantidades. 
O quantitativo solicitado representa 50% (cinquenta por cento) do volume total estimado pela 
Administração a ser contratado, demonstrando razoabilidade e preservando critérios mínimos de 
avaliação para que seja efetuada a contratação de uma empresa que tenha reais condições de 
prestar os serviços. 

10.1.2.2 – Apresentar comprovante de registro perante o Ministério do Turismo, que emite o 
CADASTUR. 

10.1.2.3 – Apresentar ato de registro perante a Internacional Air Transport Association (IATA). Na 
hipótese de empresa não dispor do registro perante a IATA, poderá apresentar declaração expedida 
pelas empresas internacionais de transporte aéreo regular, listadas na página da internet da Agência 
Nacional de Aviação Civil - ANAC, obtida no site www.anac.gov.br, traduzidas por tradutor 
juramentado, se for o caso, comprovando que a licitante é possuidor de crédito direto e está 
autorizado a emitir bilhetes de passagens aéreas internacionais durante a vigência do contrato. 

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

10.1.2.5 – Apresentar declaração da licitante de que opera com as empresas Auto Viação Catarinense 
Ltda., Reunidas S/A Transportes Coletivos, Empresa Santo Anjo da Guarda Ltda., EUCATUR – Empresa 
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União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., Viação Planalto e Viação Penha, principais 
fornecedoras de transporte rodoviário no Estado de Santa Catarina. 

10.1.2.6 – O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, no mínimo as seguintes informações: identificação da 
pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição clara 
dos serviços prestados. O(s) atestado(s) também deverá(ão) contemplar todos os elementos 
necessários à comprovação de que os serviços nele(s) constantes são similares/compatíveis com os 
exigidos neste Termo de Referência. 

10.1.2.6.1 – Os documentos requeridos nos subitens acima deverão conter o nome das entidades 
que os emitirem, local de suas sedes e identificação de seus signatários. 

10.1.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

10.1.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, deverão 
estar devidamente datados e assinados pelo representante legal da empresa e por 
profissional da contabilidade legalmente habilitado, conforme Normas do Conselho de 
Contabilidade. Deverão ser acompanhadas em cópias autenticadas das folhas do Livro Diário, 
onde os mesmos se encontram transcritos e dos termos de abertura e encerramento do 
respectivo livro, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data estabelecida para apresentação dos 
documentos nesta licitação 

10.1.3.1.1 As empresas, constituídas no mesmo exercício social desta licitação, deverão apresentar 
Balanço de Abertura juntamente com as cópias autenticadas das folhas do Livro Diário, onde os 
mesmos se encontram transcritos e dos termos de abertura e encerramento do respectivo livro 
comprovadamente registrado no órgão legal. 

10.1.3.2 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata ou recuperação judicial 
expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de falências e concordatas da sede 
da pessoa jurídica, emitidas com a antecedência máxima de trinta dias da data limite fixada 
para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso; 

10.1.3.3 Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial ou cuja falência tenha sido 
declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação, 
com plano de recuperação deferido e homologado judicialmente, que apresentarem certidão 
positiva deverão apresentar ainda certidão de aptidão financeira emitida pela instância 
judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar deste procedimento licitatório nos termos das Leis 8.666/1993 e 11.101/2005. 

10.1.3.4 Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58 
da Lei nº 11.101/05, em caso de recuperação judicial; ou da homologação judicial do plano de 
recuperação, no caso de recuperação extrajudicial. 

10.1.3.5 Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial devem 
demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira, como qualquer 
licitante. 

10.1.3.5.1 Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser 
apresentado certidão negativa para com o cartório/comarca que se encontrar instalada 
esta filial; 
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10.1.3.6 A boa situação financeira da empresa licitante será aferida através da apuração do 
Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente 
(ILC), representado por: 

 
ILG = ativo circulante + realizável a LP 
           passivo circulante + exigível a LP 
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou 
superior a 1,00 (um). 
 
ISG=  Ativo Total 
          PC + ELP    
 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo  
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou 
superior a 1,00 (um). 
 
ILC=  AC 
          PC    
 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou 
superior a 1,00 (um). 
 

10.1.3.7 Todas as participantes deverão apresentar os cálculos do Índice de Liquidez Geral (ILG), 
Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), com os respectivos 
resultados, os quais serão conferidos pela Comissão de Licitação.  

10.1.3.8 Comprovação que possui Patrimônio Líquido ou Capital Social igual ou superior a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme item 3 do Termo de Referência. 

10.2 – Os documentos exigidos para habilitação e que não estiverem contemplados no CCF, deverão 
ser apresentados por meio eletrônico, após convocação do pregoeiro no Sistema eletrônico, inclusive 
quando houver necessidade de envio de anexos, conforme subitem 11, em até 01 (uma) hora. 
10.3 – O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no site da 
Secretaria de Estado da Administração (www.sea.sc.gov.br), no link “Licitações” e em seguida 
“fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/.  
10.4 – Para suprir a documentação vencida das microempresas e empresas de pequeno porte, no 
que diz respeito à comprovação de regularidade fiscal, relacionada no Certificado de Cadastro de 
Fornecedores – CCF, o Pregoeiro(a) poderá verificar nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões, o(s) documento(s) hábil(eis) correspondente(s), constituindo meio legal de 
prova. 
10.4.1 – A regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, que 

http://www.sea.sc.gov.br/
http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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apresentem restrição (documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, 
poderá ser comprovada, com o encaminhamento de documento hábil no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogável por igual período a critério da Administração Pública para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa, desde que solicitadas enquanto vigente o primeiro 
prazo concedido. 
10.5 – Caso o Pregoeiro não obtenha as condições necessárias correspondentes ao subitem 10.4, 
deverá comunicar via “CHAT” a obrigatoriedade de atendimento do subitem 10.4.1. 
10.6 – A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará a decadência do 
direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções 
administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na 
legislação vigente aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a 
Administração), sendo facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do Contrato ou revogar a licitação. 
10.7 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se 
as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/02 e no art. 90 da Lei 8.666/93. 
 
11 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DE ENVELOPES, AMOSTRA(S)/PROSPECTO(S) E 
DOCUMENTO(S) ADICIONAI(S) 
11.1 – A(s) empresa(s) consideradas vencedora(s) deverá(ao) encaminhar 
AMOSTRA(S)/PROSPECTO(S) E DOCUMENTO(S) ADICIONAI(S), quando solicitado, devidamente 
identificada(s), conforme Anexo IV. 
11.1.1 – O licitante vencedor deverá demonstrar o funcionamento do sistema de gerenciamento do 
processo de aquisição de passagens conforme características e funcionalidades, constantes nos itens 
“1.9 e 1.10” do Termo de Referência, para a avaliação e aceite da Coordenadoria de Administração e 
Suporte, no prazo de 3 (três) dias corridos após a adjudicação do pregão. 
11.2 – Documento(s) adicional(is), amostras/prospectos e laudos, quando exigidos, deverá(ão) 
ser(em) apresentado(s) em envelope fechado (preferencialmente opaco) de forma a não permitir a 
violação de seu conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo IV. 
11.2.1 – O(s) documento(s) adicional(is), amostras/prospectos e laudos, QUANDO SOLICITADOS 
PELO PREGOEIRO NA SESSÃO, deverá(ão) ser(em) entregue(s) na área técnica da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Av. Madre Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, 
Florianópolis, SC. 
11.2.1.1 – A licitante vencedora deverá enviar por meio eletrônico, no endereço licita@udesc.br no 
prazo de até 01 (um) dia útil a contar da data da finalização da disputa da sessão, os seguintes 
documentos: 
a) Proposta atualizada contendo o valor final da proposta readequado conforme etapa de lances, 
descrição exaustiva e características adicionais do objeto que permita à Administração identificá-lo e 
avaliar se o serviço atende ou não às especificações mínimas requeridas.  
11.3 – A(s) amostra(s), quando solicitadas, deverá(ão) ser entregues no endereço citado no subitem 
11.2.1, das 13 às 18h30min, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento da sessão pregão. 
11.4 – Será desclassificada no item, a proposta da licitante vencedora que desatender ao subitem 
11.3 e/ou apresente amostra(s) fora das especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, 

mailto:licita@udesc.br
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estando sujeita às penalidades previstas. 
11.5 – O Recibo de Documentos Adicionais e Amostra (Anexo V) deverá ser preenchido em 02 vias e 
entregue na área técnica da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Av. Madre 
Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, juntamente com o envelope e amostra (quando 
solicitado). 
 
12 – JULGAMENTO 
12.1 – Será considerada primeira classificada a proposta que, obedecendo às condições, 
especificações e procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MENOR PREÇO, OBTIDO 

ATRAVÉS DO MAIOR ÍNDICE PERCENTUAL GLOBAL DE DESCONTO”, conforme Anexo I. 
12.2 – Se a licitante primeira classificada não apresentar situação de habilitação regular, poderá ser 
convocada outra licitante. Neste caso será observada a ordem de classificação, averiguada a 
aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 
12.3 – Quando na especificação do objeto forem estabelecidas medidas aproximadas, no julgamento 
serão adotadas as variações admitidas pela ABNT ou, na ausência de parâmetros oficiais, o Pregoeiro 
adotará critérios próprios, justificadamente, limitados em qualquer hipótese à margem superior ou 
inferior de 10% (dez por cento). 
12.4 – Serão desclassificadas as propostas 
a) que não atenderem às exigências do ato convocatório da licitação; 
b) que conflitarem com a legislação em vigor; 
c) a pedido da licitante, devidamente justificada, analisada e aceita pelo Pregoeiro. 
12.5 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no 
edital. 
 
13 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1 – Qualquer pessoa poderá no prazo de até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a realização da 
sessão pública virtual, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital do Pregão. 
13.1.1 – Será admitido o encaminhamento de impugnação ou recurso administrativo por meio de e-
mail, por intermédio de petição escrita dirigida à autoridade superior. Sendo obrigatório protocolar 
no prazo legal o original do documento. 
13.2 – Ao final da sessão virtual, a licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá 
manifestar imediata e motivadamente tal intenção, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurado vista dos autos. 
13.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 
13.4 – A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
13.5 – As impugnações, recursos e contra-razões deverão ser entregues no Protocolo da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Av. Madre Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, 
Florianópolis, SC. 
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14 – DA CONTRATAÇÃO 

14.1 – A celebração do Contrato será formalizada com o órgão requisitante, mediante a assinatura do 
Contrato, consoante minuta que constitui o Anexo VI deste Edital, correndo sobre sua 
responsabilidade todos os direitos e deveres decorrentes da execução contratual.  
14.2 – Da convocação para assinatura do Contrato 
14.2.1 – Transcorrido o prazo recursal, adjudicado o objeto e homologado o resultado, a licitante 
vencedora será convocada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação, 
assinar o Contrato. 
14.2.1.1 – A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para 
assinatura do Contrato, desde que formulado no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, 
condicionado o atendimento do requerido à aceitação dos motivos pela contratante. 
14.2.1.2 – Havendo recusa injustificada por parte da licitante vencedora para assinar o Contrato, o 
órgão/entidade requisitante cominará multa à empresa no valor equivalente a 20% (vinte por cento), 
calculado sobre o valor estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 
Federal 10.520/02 e neste edital. 
14.2.2 – Se a licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, tiver a sua amostra 
ou prospecto desclassificados ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o 
Contrato, poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, 
averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, que será declarada a vencedora do certame, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 
14.2.3 – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à 
concessão de serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública 
estadual direta ou indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham 
mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), conforme o art. 2º da Lei Estadual nº 16.493, de 5 de dezembro de 2014. 
14.3 – Da rescisão contratual 
14.3.1 – A rescisão do Contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
14.3.1.1 – Da rescisão contratual decorrerá o direito de a Contratante, incondicionalmente, reter os 
créditos relativos ao Contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao 
cumprimento irregular do avençado, além das demais sanções estabelecidas neste edital, no 
Contrato e em lei, para a plena indenização do erário. 
14.3.2 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Contratada são as previstas na Lei 
10.520/02, no Contrato e no Decreto Estadual 2.617/09. 
14.4 – Dos direitos da Administração 
14.4.1 – Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na 
forma estabelecida no artigo 77, da Lei 8.666/93. 
14.5 – Do objeto adquirido 
14.5.1 – A fiscalização, aceitação e rejeição dos materiais adquiridos, pelo órgão contratante, 
atenderão ao que se encontra definido no Contrato e Termo de Referência. 
14.5.2 – São partes integrantes do Contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o 
presente edital de licitação, seus anexos e quaisquer complementos, bem como os documentos, 
propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento 
da licitação. 
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14.5.3 – Quaisquer atos ou ações praticadas por empregados, prepostos ou contratados da 
Contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública 
e/ou para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada. 
14.5.4 – São de responsabilidade da Contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, 
contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente edital e à execução do Contrato. 
14.5.5 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à 
Contratante qualquer alteração que possa comprometer a execução do objeto contratado. 
14.6 – Da revisão de preço 
14.6.2 – A revisão dos preços poderá ser concedida, pela contratante, nos termos do art. 65, inciso II, 
letra “d” da Lei 8.666/93, a partir da análise e discussão de planilha de custos.  
14.7 – Da alteração do Contrato 
14.7.1 – O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no 
artigo 65 da Lei 8.666/93. 
14.7.1.1 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização. 
14.8 – Da vigência do Contrato 
14.8.1 – O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até o encerramento dos 
créditos orçamentários, de acordo com o Prejulgado do TCE-SC 0161, reformado pelo Tribunal Pleno 
em sessão de 15/04/2015, mediante a Decisão nº 0364/2015 podendo ser prorrogado por até 12 
(doze) meses, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta meses), nos termos do 
artigo 57, II da Lei 8.666/93.  
14.9 – Da fiscalização do Contrato 
14.9.1 – A fiscalização, aceitação e rejeição do objeto adquirido, pelo órgão contratante, deverá 
atender ao que se encontra definido no edital, seus anexos e no Contrato. 
 

15 – DO PAGAMENTO 
15.1 – A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA efetuará o pagamento em 30 
(trinta) dias após o recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou 
documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas 
neste edital; 
15.1.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário 
semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, 
imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste 
período; 
15.2 - A fornecedora deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
Certidões Negativas de Débitos exigidas no CCF, demonstrando sua regularidade; 
15.3 - A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o serviço 
prestado, descrição exaustiva e características adicionais do objeto que permita à Administração 
identificá-lo e avaliar se o serviço atende ou não às especificações mínimas requeridas. Indispensável 
ainda informar o número do Contrato, o número da Licitação e da Ordem de Fornecimento; 
15.4 - Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados 
bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da conta 
corrente com dígito. 
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16 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
16.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de execução 
do contrato estão sujeitas às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 
(dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública; 
16.2 - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer 
obrigação; 
16.3 - A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do 
contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:  
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, 
nove por cento); 
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do 
contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;  
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega; 
16.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da 
empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente; 
16.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente 
será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial; 
16.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço; 
16.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias; 
16.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades; 
16.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando 
suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa 
Catarina/SEA, de acordo com os prazos a seguir:  
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a 
empresa permanecer inadimplente; 
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após 
a abertura e antes do resultado do julgamento; 
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de 
fornecimento ou assinar o contrato; 
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da 
autorização de fornecimento e/ou do contrato; 
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos 
objetivos da licitação; 
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas 
licitações; 
g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do 
prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou 
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apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do contrato, que se 
comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e 
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item 
anterior; 
16.4.1 - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do 
Estado, implicará a suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 
Santa Catarina/SEA; 
16.4.2 - A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência; 
16.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado da Administração – SEA; 
16.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que 
determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a 
aplicou; 
16.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública; 
16.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que 
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades:  
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do 
registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais 
modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e 
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior. 
16.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais 
que:  
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; e 
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
16.8 - Compete ao Setor de Gestão de Contratos, após análise a indicação das penalidades previstas 
neste edital e legislação vigente, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade 
competente do órgão ou entidade; 
16.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste 
edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à 
autoridade competente do órgão ou entidade; 
16.10 - As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria de Estado da Administração/ 
Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado 
de Santa Catarina/SEA; 
16.10.1 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro 
Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro. 
 

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 – Informações e esclarecimentos sobre o edital serão prestadas por meio de e-mail: 
licita@udesc.br ou no seguinte endereço: Av. Madre Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, 
no horário das 13h às 19h, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento 
dos envelopes.  
17.1.1 – O fornecimento de cópias obedecerá ao seguinte: 

mailto:%20licita@udesc.br
mailto:%20licita@udesc.br
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17.1.1.1 – Cópia deste edital e seus anexos poderá ser obtida pelos interessados, no endereço 
eletrônico http://portaldecompras.sc.gov.br/. 
17.2 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
17.2.1 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
17.3 – A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do Contrato que se fizerem necessários, 
por conveniência da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, 
sem direito a qualquer indenização. 
17.4 – Não será permitida a subcontratação do objeto deste edital. 
17.5 – A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, poderá revogar o presente 
Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
17.6 – O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou 
decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, §4º, da Lei 8.666/93, 
bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e 
Documentos Adicionais. 
17.6.1 – Caso ocorram alterações neste edital, as mesmas serão disponibilizadas no site 
www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitações” e ainda, enviadas aos interessados registrados. 
17.7 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital, 
senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 
17.8 – A participação na licitação implica automaticamente a aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em 
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
17.9 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevalência sobre 
qualquer outro, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital. 
 
 

Florianópolis-SC, outubro de 2018. 
 

MARCUS TOMASI 
REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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ANEXO I 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1396/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

LOTE ÚNICO 

Elemento 
de custo 

SERVIÇO 
VALOR MÍNIMO DE 

DESCONTO ADMITIDO 

A 

Percentual do índice de desconto ofertado sobre o valor da DU 
(taxa sugerida pelas empresas aéreas variando de R$ 40,00 

(quarenta reais) - a 10% do bilhete) nas compras imediatas via 
internet, no ato da solicitação da passagem aérea. 

60% 

B 
Percentual do índice de desconto sobre o preço da tarifa 
cobrado para os deslocamentos no ato da solicitação da 

passagem rodoviária. 

3,6% 

C 
Percentual do índice de desconto sobre o preço de venda 
cobrado para o seguro viagem no ato da solicitação. 

21% 

 

As licitantes deverão apresentar em suas propostas: 
a) Para as passagens aéreas – bilhetes/trechos com valor superior a R$ 400,00 (quatrocentos reais): 
Percentual do índice de desconto ofertado sobre o valor da DU (considerando 10% do bilhete) nas 
compras imediatas via internet, no ato da solicitação da passagem aérea, não inferior a 60%. 

a.1) Para aquisição de bilhete aéreo com valor total inferior a R$ 400,00 (quatrocentos reais), 
poderá ser cobrado o valor máximo de R$40,00 (quarenta reais) nas compras imediatas via 
internet, no ato da solicitação da passagem aérea.  
a.2) O valor da DU deve ser calculado a partir do valor total gerado na reserva, considerando a 
seleção integral, independentemente do número de bilhetes, trechos, passageiros ou empresas 
aéreas envolvidas.   
 
b) Para as passagens Rodoviárias: 

Percentual do índice de desconto sobre o preço da tarifa cobrado para os deslocamentos, no ato da 
solicitação da passagem Rodoviária não inferior 3,6%. 

 
c) Para o seguro viagem: 

Percentual do índice de desconto sobre o preço de venda cobrado para o seguro viagem, no ato da 
solicitação, não inferior a 21%. 

 
A agência vencedora da licitação será aquela que oferecer maior desconto, ou seja, maior 
percentual global de desconto, com base nas condições e nos valores de referência estabelecidos 
no quadro abaixo: 
 

Fórmula de identificação da proposta para o LOTE ÚNICO 

D = 100 – { (A * 0,78) + (B * 0,20) + (C * 0,02) } 
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Onde: 

A Desconto para passagens aéreas 

B Desconto para passagens rodoviárias 

C Desconto para seguro viagem 

D Índice de valor global 

 
1. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
1.1 Para a emissão de bilhetes aéreos, apresentar, para cada solicitação de passagem, cotação de 

todas as empresas aéreas que realizam o trecho solicitado, indicando o menor preço. 

1.2 Na emissão de bilhetes rodoviários, sempre que existir mais de uma empresa de transporte que 
realize o trecho solicitado, a licitante deverá apresentar as respectivas cotações para 
aprovação. 
1.2.1 A contratada deverá operar no mínimo, com as seguintes empresas fornecedoras de 
transporte rodoviário: Auto Viação Catarinense Ltda, Reunidas S/A Transportes Coletivos, 
Empresa Santo Anjo da Guarda Ltda, Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e 
Turismo Ltda, Viação Planalto, Viação Penha. 

1.3 O preço das passagens aéreas e rodoviárias a ser cobrado pela contratada deverá estar de 
acordo com as tabelas praticadas pelas companhias aéreas e empresas de transporte 
rodoviário, inclusive em casos de tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pleos órgãos 
governamentais controladores.  

1.4 A cotação de passagens aéreas nacionais deverá ser efetuada de forma imediata quando 

solicitadas pelo sistema de reservas e emitida em até 1 (uma) hora da solicitação da 
contratante. 
1.4.1 Em caso de indisponibilidade temporária do sistema causado por questões técnicas, a 
cotação deverá ser encaminhada em até 1 (uma) hora da solicitação e a emissão das passagens 
em até 1 (uma) hora da aprovação da contratante. 

1.5 A cotação de passagens rodoviárias nacionais deverá ser realizada em até 1 (uma) hora da 
solicitação e a emissão em até 1 (uma) hora da aprovação da contratante. 

1.6 A cotação de  passagens internacionais e seguro viagem deverá ser feita em até 04 (quatro) 
horas da solicitação e a emissão em até 2 (duas) horas da aprovação da contratante.  

1.7 Excepcionalmente, em caráter de urgência, a emissão de bilhete de passagem aérea ou 
rodoviária e do seguro viagem, quando houver, poderá ser solicitada pela Contratante sem a 

obediência aos prazos previstos acima, devendo a Contratada, nesse caso, atendê-la com a 
agilidade requerida. 

1.8 Havendo problemas de ordem técnica que inviabilize o atendimento no prazo fixado nos itens 
1.4, 1.5 e 1.6, a empresa deverá comunicar ao Fiscal de Contrato em até uma hora do 
recebimento do pedido, ficando a extensão do prazo a ser concedido a critério da Fiscalização. 

1.9 Disponibilizar sistema de gerenciamento do processo de aquisição de passagens aéreas  com as 
seguintes características: 
1.9.1 Funcionar por meio de um sistema web (website), que utilize a internet como canal de 
acesso, sendo exigida a utilização de senhas individuais de acesso para cada usuário.  
1.9.2 Permitir a criação de perfis ou grupo de usuários cadastrados com diferentes níveis de 
acesso: 

1.9.2.1 Grupo de Usuários Solicitantes – formado por servidores designados, com 
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atribuição  exclusiva de solicitar cotação e reserva de bilhetes, após autorização do 
Contratante; 

1.9.2.2 Grupo de Usuários Autorizadores – formado por servidores designados, com 
atribuição de autorizar ou não a emissão das passagens solicitadas; 

1.9.2.3 Grupo de Usuários da Agência – formado por funcionários designados pela 
Contratada destinados ao atendimento do Contratante. 
1.9.3 O sistema deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes itens a serem informados na 
resposta ao serviço de reserva de passagem: nome do passageiro, da empresa de transporte, 
itinerário com escalas e conexões, dia e hora da viagem, localizador, valor da passagem e taxa 

de embarque. 
1.9.4 Permitir a visualização das opções disponibilizadas por todas as empresas de transporte 
aéreo para o trecho e o dia solicitados, destacando a tarifa mais barata. 
1.9.5 Permitir ao usuário autorizante visualizar os dados do passageiro e o total das despesas 

relacionadas com a viagem. 
1.9.6 Permitir que os usuários (solicitantes, autorizadores e agência) visualizem as pendências e 
recebam via correio eletrônico notificações das pendências necessárias para conclusão do 
processo de aquisição da passagem.  
1.9.7 Permitir o envio de notificações por email ao solicitante quanto a negativa de aprovação 
da emissão do bilhete (realizada pelo autorizador), ou o fornecimento do número do 
localizador nos casos em que ocorrer a aprovação do bilhete. 
1.9.8 Permitir a visualização das regras tarifárias definidas, pelas empresas aéreas, quanto à 

emissão dos bilhetes. 
1.9.9 O sistema deverá dispor de mecanismos de segurança que garantam a autenticidade, 
inviolabilidade e integridade das informações, mantendo sigilo absoluto sobre dados e 
documentos integrantes dos serviços a serem prestados. 
1.9.10   O sistema deverá estar disponível para acesso 24h (vinte e quatro horas), durante 7 
(sete) dias por semana. Em caso de indisponibilidade temporária do sistema por questões 
técnicas, as reservas poderão ser requisitadas por telefone, fax ou qualquer outro meio de 
comunicação. As requisições de passagens serão efetivadas por meio de formulário próprio 
instituído pelo Contratante, em meio físico ou eletrônico, as quais deverão, ser registradas no 
sistema de gestão de passagens em um prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da solicitação de 
emissão do bilhete.  
1.9.11   O sistema informatizado deverá ser a principal ferramenta de comunicação entre a 

agência contratada e o Contratante. 
1.10 Disponibilizar ao Contratante, para emissão de relatórios que possibilitem o gerenciamento de 

informações, a partir do seguinte escopo: 
1.10.1  Relatório de acompanhamento financeiro, contendo o número da fatura, data da 
emissão das passagens, nome dos passageiros, empresa de transporte, trecho, valor. 
1.10.2 Relatório analítico contemplando: data da emissão da passagem, empresa de transporte, 
trecho, taxa de embarque, taxa por transação ou desconto sobre tarifa, valor líquido e o 
percentual de economia entre a melhor tarifa e a tarifa escolhida. 
1.10.3 Relatórios individuais e gerais contendo: quantidade e gastos com passagens por  
viajante; por empresas de transporte; por trechos; por valores pagos por trecho. 
1.10.4  Relatório de reembolsos com volumes definidos por período ou por bilhete individual. 
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1.10.5 Planilha de acompanhamento mensal, informando quanto o Contratante comprou, 
pagou e o débito do mês, se houver. 

1.10.6 Relatório que evidencie número de passagens e volume financeiro emitido por 
fornecedor. 

1.10.7   Relatório que informe número de passagens e volume financeiro, com informações 
referentes ao valor da passagem e tarifas de forma distinta. 

1.11 O licitante vencedor deverá demonstrar o funcionamento do sistema de gerenciamento do 
processo de aquisição de passagens conforme características e funcionalidades, constantes nos 
itens “1.9 e 1.10”, para a avaliação e aceite da Coordenadoria de Administração e Suporte, no 

prazo de 3 (três) dias corridos após a adjudicação do pregão; 
1.12 Responsabilizar-se pela execução e eficiência dos serviços de cotação, reserva, emissão e 

entrega das passagens solicitadas, no prazo previsto, bem como, quaisquer danos decorrentes 
destes serviços causados ao Contratante ou a terceiros; 

1.13 Assegurar a qualidade dos serviços durante toda a vigência do contrato, repassando 
informações e vantagens que se associem a tarifas promocionais ou reduzidas, horários e 
itinerários menos onerosos para o Contratante e outros assuntos relacionados ao objeto desta 
licitação; 

1.14 Capacitar servidores públicos indicados pelo Contratante para operacionalização do sistema de 
gerenciamento do processo de aquisição de passagens, sempre que necessário, sem custos 
adicionais; 

1.15  Realizar o pagamento, pontualmente, às empresas de transportes, independentemente da 

vigência do contrato, exonerando o Contratante da responsabilidade solidária ou subsidiária 
por esse pagamento; 

1.16  Repassar exclusivamente ao Contratante todos os descontos, benefícios, cortesias de passagens 
com tarifas promocionais conseguidos junto às empresas de transporte; 

1.17  Cancelar os bilhetes emitidos e não utilizados, desde que solicitados pelo Contratante em 
tempo hábil, de acordo com normas específicas das agências reguladoras e das empresas de 
transporte de passageiros; 

1.18  Reembolsar o valor das passagens emitidas e não utilizadas, deduzidos os valores referentes às 
eventuais taxas e multas cobradas pelas empresas de transporte, de acordo com normas 
específicas das agências reguladoras; 

1.19  Zelar pela eficiência na emissão de bilhetes de passagens, evitando atrasos nas viagens 
solicitadas pelo Contratante, por ineficiência dos serviços prestados; 

1.20  Disponibilizar serviço de plantão de atendimento 24h (vinte e quatro) horas, possibilitando a 
efetiva solução para eventuais problemas decorrentes dos serviços prestados e para aquisição 
de passagens em situações excepcionais, fornecendo ao Contratante os nomes e telefones dos 
plantonistas designados. 

1.21  Prestar, nas viagens internacionais, a título de assessoria, informações relativas à hospedagem 
e locomoção. 

1.22  Orientar e realizar cotações para a contratação de seguro viagem, sem custos adicionais. 
1.23  Quando da execução do contrato, a Contratada deve prestar todos os esclarecimentos que 

forem solicitados, obrigando-se a atendê-los prontamente, bem como dar ciência ao 
Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar. 

1.24  Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, inclusive 
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considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
1.25  Respeitar as Resoluções, Normas e Instruções do Estado e aceitar, integralmente, os métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle dos serviços, adotados pela Fiscalização do 
Contratante. 

1.26  Manter estabelecimento em funcionamento em Florianópolis/SC a fim de garantir o 
fornecimento imediato das passagens e a resolução tempestiva de qualquer problema. 

1.27  Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato. 
1.28  Prestar os serviços nas condições e prazos estipulados neste Pregão e nas demais partes 

integrantes deste Instrumento. 

1.29  Ser responsável por todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais, inclusive os de 
natureza previdenciária, trabalhista ou civil, bem como encargos de qualquer natureza, 
decorrentes da execução do contrato. 

1.30  Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais, causados ao 

Contratante ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às 
normas de segurança, quando da execução dos serviços. 

1.31  Fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, a comprovação dos valores vigentes das 
tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea e/ou empresa de transporte 
rodoviário. 

1.32  Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

1.33  Para garantia de fidedignidade das informações prestadas, a Fundação Universidade do Estado 

de Santa Catarina, a critério da Comissão Permanente de Licitação, realizará todas as diligências 
que julgar necessárias. 

1.34  Não será admitida a inserção de qualquer taxa de serviço (alteração de política de viagem, 
acordo comercial ou equivalente) por parte da agência contratada, selecionada via sistema, 
sem a respectiva autorização do Contratante, sujeitando a Contratada à aplicação das 
penalidades definidas neste edital.  

1.35  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação. 
 

2. DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
2.1 Local / Prazo de Entrega  

 Os serviços serão entregues / prestados pela agência conforme a necessidade e mediante 

requisição / contrato de cada Centro da contratante, para atender às solicitações dos seguintes 

Centros especificados abaixo: 

Reitoria, ESAG, CEART, CEAD e FAED – Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC 
– CEP 88035- 001; 
CEAVI - Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822 - Bela Vista – Ibirama/SC - CEP 89.140-000  
CEFID - Rua Pascoal Simone, 358 - Coqueiros, Florianópolis - SC, CEP 88080-350; 
CESFI - Av. Central, 413 - Ed. Magila - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP 88.330-668 
CERES - Av. Presidente Castelo Branco – S/n – Laguna Internacional – Praia do GI – Laguna/SC – 
CEP 88790- 000; 
CEPLAN - Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180 - Centenário - CEP 89283-081 - São Bento do Sul – 
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SC;  
CAV – Av. Luiz de Camões, 2090 - Conta Dinheiro – CEP 88.520-000 - Lages – SC; 
CEO - Rua Benjamin Constant, 84E - Centro - 89.802-200 - Chapecó – SC; 
CCT - Rua Paulo Malschitzki, s/n - Campus Universitário Prof. Avelino Marcante - Bairro Zona 
Industrial Norte, CEP 89219-710 - Joinville-SC. 

 
2.2 As solicitações serão expedidas somente pelo Fiscal de Contrato de cada Centro ou substituto 
legal, discriminando a modalidade do serviço a ser executado, fornecendo os dados do objeto e a 
quantidade desejada, por meio do sistema da contratada. 
2.2.1 As solicitações só poderão ser atendidas se houver saldo do item no Contrato vigente. 
2.2.2 As solicitações serão encaminhadas via sistema. 
2.3 A Contratada terá o prazo de 03 (três) dias corridos a contar da data da convocação (e-mail ou 
outra forma oficial) para assinar o Contrato. 
 

3. QUADRO DE QUANTITATIVO ESTIMADO DE EMISSÃO DE PASSAGENS 

3.1. As quantidades a seguir representam informações históricas e estimativas, não configurando 
obrigação de emissão de passagens dos mesmos quantitativos pela UDESC, ficando a 
mesma isenta de qualquer obrigação.  

3.2. O valor estimativo para emissão de empenhos no decorrer de 12 meses de Contratação é de 
R$ 2.173.100,00 (dois milhões, cento e setenta e três mil e cem reais), distribuídos da 
seguinte forma: 

 

SERVIÇO UDESC (R$) 

Passagens aéreas Nacionais 1.292.100,00 

Passagens aéreas Internacionais 661.400,00 

Seguro viagem 67.300,00 

Passagens Rodoviárias Nacionais 115.800,00 

Passagens Rodoviárias  
Internacionais  

15.900,00 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado que comprove já ter executado serviços semelhantes ao objeto desta licitação. 
Para esta licitação as parcelas de maior relevância e valor significativo são: 

4.1.1. Fornecimento/emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais. 

4.1.2. Fornecimento/emissão de passagens rodoviárias nacionais e internacionais. 

4.1.3. Fornecimento/emissão de Seguro Viagem. 

4.1.4. Considerar-se-á compatível e pertinente o atestado que comprove, no mínimo, a 
emissão de 50% da estimativa previsto no item 3 deste Termo de referência. 

4.1.5. O atestado tem por objetivo avaliar a experiência do licitante na prestação de 
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação tanto em 
características quanto em quantidades. O quantitativo solicitado representa 50% do 
volume total estimado pela Administração a serem contratados, demonstrando 
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razoabilidade e preservando critérios mínimos de avaliação para que seja efetuada 
a contratação de uma empresa que tenha reais condições de prestar os serviços. 

4.2. Apresentar comprovante de registro perante o Ministério do Turismo, que emite o 
CADASTUR; 

4.3. Apresentar ato de registro perante a Internacional Air Transport Association (IATA). Na 
hipótese de empresa não dispor do registro perante a IATA, poderá apresentar declaração 
expedida pelas empresas internacionais de transporte aéreo regular, listadas na página da 
internet da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, obtida no site www.anac.gov.br, 
traduzidas por tradutor juramentado, se for o caso, comprovando que a licitante é 
possuidor de crédito direto e está autorizado a emitir bilhetes de passagens aéreas 
internacionais durante a vigência do contrato; 

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

4.5. Apresentar declaração da licitante de que opera com as empresas Auto Viação Catarinense 
Ltda., Reunidas S/A Transportes Coletivos, Empresa Santo Anjo da Guarda Ltda., EUCATUR 
– Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., Viação Planalto e Viação Penha, 
principais fornecedoras de transporte rodoviário no Estado de Santa Catarina. 

4.6. Os documentos requeridos nos subitens acima, deverão conter o nome das entidades que os 
emitirem, local de suas sedes e identificação de seus signatários. 

 

5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, deverão estar 
devidamente datados e assinados pelo representante legal da empresa e por profissional 
da contabilidade legalmente habilitado, conforme Normas do Conselho de Contabilidade. 
Deverão ser acompanhadas em cópias autenticadas das folhas do Livro Diário, onde os 
mesmos se encontram transcritos e dos termos de abertura e encerramento do 
respectivo livro, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data estabelecida para apresentação 
dos documentos nesta licitação; 

5.1.1. As empresas, constituídas no mesmo exercício social desta licitação, deverão 
apresentar Balanço de Abertura, juntamente com as cópias autenticadas das folhas 
do Livro Diário, onde os mesmos se encontram transcritos e dos termos de abertura 
e encerramento do respectivo livro comprovadamente registrado no órgão legal. 

5.2. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor ou pelos cartórios de registro de falências e concordatas da sede da pessoa 
jurídica, emitidas com a antecedência máxima de trinta dias da data limite fixada para 
entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso; 

5.2.1. Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser 
apresentado certidão negativa para com o cartório/comarca que se encontrar 
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instalada esta filial; 

5.3. A boa situação financeira da empresa licitante será aferida através da apuração do Índice de 
Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), 
representado por: 

 
ILG = ativo circulante + realizável a LP 
           passivo circulante + exigível a LP 
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou 
superior a 1,00 (um). 
 
ISG=  Ativo Total 
          PC + ELP    
 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo  
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou 
superior a 1,00 (um). 
 
ILC=  AC 
          PC    
 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou 
superior a 1,00 (um). 
 

5.4. Todas participantes deverão apresentar os cálculos do Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de 
Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), com os respectivos resultados, os 
quais serão conferidos pela Comissão de Licitação.  

5.5. Comprovação que possui Patrimônio Líquido ou capital Social igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, conforme item 3 deste termo de Referência. 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1396/2018 

 
ESPECIFICAÇÃO(ÕES) MÍNIMA(S) DO(S) ITEM(NS) E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

EM ANEXO 



 

 
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD - COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC 

                                                                                                               Página 27 de 38                                                                                                            

 
       

CLC/PROAD 
 

Fls............ 

ANEXO III 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1396/2018 

 
Modelo de Proposta de Preços On-line ILUSTRATIVA 

 
Este anexo é meramente ilustrativo, e não contempla todos os requisitos formais constantes no 
Anexo I deste edital. 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1396/2018 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1396/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ: 
FONE / E-MAIL – 
ENVELOPE E IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 
DOCUMENTOS ADICIONAIS 
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA: 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1396/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ: 
FONE / E-MAIL – 
 AMOSTRA (QUANDO FOR O CASO)  
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1396/2018 
 

Recibo de Documentos Adicionais e Amostra 
 
Declaro que recebi no Protocolo da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, o 

envelope contendo Documentos Adicionais, Laudo Técnico do Fabricante, e Amostra, para serem 

anexados ao Pregão Eletrônico nº 1396/2018, da empresa: 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações:  
1) Deverá ser anexado na parte externa do envelope; 
2) Não pode conter rasuras; 
3) Válido somente com carimbo e visto do Protocolo. 
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ANEXO VI 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  nnºº  11339966//22001188  
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA 
DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, PARA A UDESC QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
– UDESC E A EMPRESA ...............  

 

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - UDESC, com sede na Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis,/SC – 
CEP 88035-901, inscrito no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, inscrição estadual isenta, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu titular, Reitor Marcus Tomasi, CI nº 
xxxxxxx/SSPSC, CPF xxxxxxxx, e de outro lado a empresa, ........, estabelecida na ......................, inscrita 
no CNPJ sob o nº .................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 
.................., senhor ......................, portador do CPF nº ................., firmam o presente instrumento de 
Contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, 
demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução 
Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA A UDESC, de acordo com as especificações e condições para 
execução do objeto, descritos no Anexo I e II do Edital deste Pregão Eletrônico. 
PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes do Contrato, como se transcritos estivessem, o edital 
de licitação PE nº 1396/2018 e seus anexos, os documentos, proposta e informações apresentadas 
pela Contratada que deram suporte ao julgamento do referido pregão. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimplemento e 
da Revisão. 
 
§1º Do Preço 
I - O valor unitário deste Contrato é discriminado no quadro abaixo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Lote Item Características Mínimas 

VALOR 
MÍNIMO 

DE 
DESCONTO 
ADMITIDO 

Valor unitário 
(R$) 

 
Valor total(R$) 
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Único 
A 

Percentual do índice de desconto 
ofertado sobre o valor da DU 
(taxa sugerida pelas empresas 
aéreas variando de R$ 40,00 
(quarenta reais) - a 10% do 
bilhete) nas compras imediatas 
via internet, no ato da solicitação 
da passagem aérea. 

% 

 

 

B 

Percentual do índice de desconto 

sobre o preço da tarifa cobrado 
para os deslocamentos no ato da 
solicitação da passagem 
rodoviária. 

% 

 

 

C 

Percentual do índice de desconto 
sobre o preço de venda cobrado 
para o seguro viagem no ato da 
solicitação. 

% 

 

 

 
§ 2° – Das Condições de Pagamento 
I – O pagamento, conforme vigência do contrato, será: 
a) Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após o faturamento, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, emitida pela CONTRATADA, em nome da Fundação Universidade do Estado de 

Santa Catarina, acompanhada da liberação da Comissão de Recebimento dos Serviços, devidamente 

certificada, devendo constar também o número da licitação e do Contrato, por intermédio de Ordem 

Bancária do Banco do Brasil; 

b) a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – 
NF-e, modelo 55, conforme determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 
2009. (Informações no site http://nfe.sef.sc.gov.br) 
II – Por meio do Banco do Brasil, até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento, desde que 
comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, devendo apresentar os seguintes 
documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND), ou contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta 
PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente; 
b) Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa; 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
III – A não apresentação dos documentos enunciados no subitem anterior implicará na suspensão do 
pagamento até sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, 
por inadimplemento. 
IV – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em 
razão de dano ou prejuízo causado à Contratante ou a terceiros, não gerando essa postergação 

http://nfe.sef.sc.gov.br/
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direito à atualização monetária do preço. 
V – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato e enquanto 
persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à 
atualização monetária do preço. 
VI – A alíquota do ICMS a ser aplicada será considerada aquela fixada para as operações internas no 
estado de origem, conforme disposto no artigo 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal. 
§3° – Da Atualização por Inadimplemento 
I -Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela Contratante, sem que haja culpa 
da Contratada, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a 
atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição 
Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei 8.666/93. 
§4° – Da revisão 
IV – A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, a partir da análise e discussão 
de planilha que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA à (ao) 
CONTRATANTE, nos termos do art. 65, inc. II, letra “d” da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária 
O pagamento do presente Contrato correrá a conta dos recursos consignados no orçamento abaixo: 

 
CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato 
I - O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até o encerramento dos créditos 
orçamentários, de acordo com o Prejulgado do TCE-SC 0161, reformado pelo Tribunal Pleno em 
sessão de 15/04/2015, mediante a Decisão nº 0364/2015. 
II - O Contrato poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses, por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma 
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 
a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
b) A CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; 
c) O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a CONTRATANTE; 
d) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes 
I - Da Contratada 
a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e na sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto; 
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições dentro do prazo estabelecido no Edital e seus 
anexos, após a assinatura do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade; 
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo previsto Anexo I, o objeto com 

SUBAÇÃO FONTE ELEMENTO DE DESPESA 
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avarias ou defeitos, a contar da data do requerimento pela CONTRATANTE; 
e) Comunicar por escrito à CONTRATANTE, no prazo máximo previsto no item 1.8 do Termo de 
Referência que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
f) Manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
g) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente sobre os materiais oferecidos; 
h) O transporte dos materiais objeto deste, até o local de entrega é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA; 
i) A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto em questão; 
j) Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação no desempenho de suas atividades 
rotineiras; 
l) Disponibilizar, após o recebimento da Nota de Empenho e, no máximo, até a entrega dos materiais, 
os contatos (endereço web e/ou e-mail e/ou telefone) para abertura de chamado, quando for o caso; 
m) As atividades de abertura de chamados deverão ocorrer em dias úteis, no horário comercial; 
n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração; 
p) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações; 
q) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao 
fornecimento dos materiais; 
r) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 
processo licitatório; 
s) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado 
t) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente na data estabelecida, 
t) Manter o mais completo sigilo das informações constantes dos relatórios, documentos, bem como 
das demais informações de que tiver acesso em razão do contrato que vier a ser assinado; 
u) Substituir, imediatamente, qualquer profissional cujo desempenho e conduta sejam considerados 
pela UDESC como inconvenientes para o desempenho dos serviços; 
v) Fornecer informações claras e objetivas para a correta prestação dos serviços; 
w) Cumprir e fazer cumprir por seus profissionais contratados normas e regulamentos disciplinares 
da UDESC, bem como, quaisquer determinações exaradas pelas autoridades competentes; 
x) Providenciar a correção das deficiências apontadas pela UDESC na execução dos serviços 
contratados; 
 
II - Da Contratante 
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
b) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
c) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, para 
eventual prestação de serviço. 
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d) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 
e) Analisar os pedidos de alteração de configuração antes da entrega do material; 
f) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital deste Pregão Eletrônico e seus anexos; 
g) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto da licitação, bem como, por qualquer dano 
causado a outrem, em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados; 
h) Efetuar o registro de possíveis ocorrências no CRC da SEA/SC em desfavor dos fornecedores que 
eventualmente venham a descumprir as condições estabelecidas em edital; 
i) Efetuar a retenção do valor correspondente às multas nos pagamentos devidos à CONTRATADA, 
caso estas, não as tenham recolhido no prazo determinado pela Administração, em como, os 
recolhimentos tributários incidentes sobre o objeto da licitação, na proporção prevista na legislação 
aplicável a matéria; 
j) Observar para que os bens patrimoniais desta Universidade considerados como inservíveis sejam 
descartados de maneira ecologicamente correto; 
l) Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento 
§ 1º – Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, observadas às disposições do artigo 65 
da Lei 8.666/93 e modificações ulteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato 
A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e 
as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 
I – Por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII 
do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
II – Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, 
mediante formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo 
indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente 
prestados; 
III – judicialmente, na forma da legislação vigente; 
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do 
avençado, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções 
previstas: 
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE; 
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas 
O não cumprimento das normas de licitação e obrigações contratuais assumidas, sujeitam à 
Contratada as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II – Multa: 
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a) 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução do 
serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove 
virgula nove por cento); 
b) 10% (dez por cento) em caso da não entrega do objeto, não execução do serviço ou rescisão 
contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
III – Suspensão do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
por até 5 (cinco) anos quando a Contratada dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o Contrato; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal. 
§ 1º – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou 
Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei 8.666/93. 
§ 2º – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se 
as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/02 e no art. 90 da Lei 8.666/93, e implicará na aplicação 
de sanções e penalidades estabelecidas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no 
Decreto Estadual 2.617/09, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
§ 3º – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
§ 4º – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
A UDESC fiscalizará a execução do contratado nos termos do art. 58, inciso III, e art. 67 da Lei 
8.666/93. 
Ao gestor compete: 
1 – Cuidar das questões relativas: 
a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que 
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes e demais 
documentos necessários; 
b) à comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de 
bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável; 
c) a certificação de Faturas/Notas Fiscais, bem como atestar o recebimento provisório do objeto do 
Contrato; 
d) à comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução 
contratual, que tenham implicações na atestação; 
2 – Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital 
ou Contrato e com a Lei; 
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3 – Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve 
ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 
4 – Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e 
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o 
fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no artigo 57 
da Lei 8.666/93 e alterações; 
5 – Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do 
Contrato pela Administração; 
6 – Responsabilizar-se pelas informações para alimentação dos sites do Governo e sistemas 
informatizados da Casa, sempre quando cobradas/solicitadas; 
7 – Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos 
termos da Lei; 
8 – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 
jurídicas; 
9 – Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 
10 – Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos 
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, bem 
como a citação e intimação da contratada sobre atos decisórios, acionando as instâncias superiores 
e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir; 
11 – O gestor deverá ainda encaminhar ao órgão central, obrigatoriamente, cópia do contrato ou 
termo aditivo, assinados, e do extrato de publicação.  
 
Ao fiscal compete: 
1 – Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à sua execução; 
2 – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, 
encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 
3 – Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua formalização e atestação. Em caso de 
dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio ao gestor para que efetue corretamente a atestação; 
4 – Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de 
prazo); 
5 – Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, 
sempre por escrito, comprova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). 
Anotar todas as ocorrências no diário, tomando as providências que estejam sob sua alçada e 
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada; 
6 – Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas para a 
Certificação do Gestor ou de quem mais competir, observando previamente se a fatura apresentada 
pela Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado; 
7 – Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a 
solicitação dos documentos necessários à avaliação; 
8 – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A 
ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou a Inexigibilidade 
de Licitação, principalmente em relação aos prazos previstos; 
10 – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 



 

 
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD - COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC 

                                                                                                               Página 37 de 38                                                                                                            

 
       

CLC/PROAD 
 

Fls............ 

jurídicas. 
 As condições expressas neste contrato são meramente exemplificativas, o que não exime o Gestor e 
o Fiscal de demais responsabilidades provenientes da presente contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Vinculação 
Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei 
Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, o 
Edital de Pregão Eletrônico nº 1396/2018, à proposta da CONTRATADA, e demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– Do Foro 
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de 
qualquer outro, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
                                       
....................../SC, ..... de ................ de 2018. 
  
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - UDESC 
CONTRATANTE 
 

 CONTRATADA 
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CLC/PROAD 
 

Fls............ 

ANEXO VII 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1396/2018 
 
 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA PARA CONTRATAÇÃO 
 
 
Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 

CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Telefones: (  )              
E-Mail:  
Banco: 
Agência: 
Conta: 
 
Representante legal/Nome: 
CPF: 
Documento de Identidade: 
Cargo/Função na empresa: 
Telefones: (  )             Celular: (  ) 
 
Local e data, ................... 
 
 

NOME, CARGO E ASSINATURA 
DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 
 


