AVISO DE EDITAL

SELEÇÃO PRESENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS N.º 02/2016

O Instituto de Ação Social pela Música – IASPM torna pública a realização deste credenciamento
presencial de prestadores de serviços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada ao registro de
preços para eventual contratação de agência de viagens, compreendendo os serviços de
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por
preço unitário, de acordo com as condições e especificações constantes deste Edital e seus
Anexos. Recebimento das Propostas até:
Data: 11/10/2016

Horário: 10H:30MIN

Data e Hora da Sessão:
Data: 11/10/2016

Horário: 10H:30MIN

Referência de tempo
Será tomado como referência de tempo o horário local.

Obtenção do Edital
www.neojiba.org

Endereço para envio de documentos
Instituto de Ação Social pela Música – IASPM
Rua Monte Castelo, 62, Barbalho – Salvador – Bahia

Salvador, 26 de setembro de 2016.
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AVISO DE EDITAL

SELEÇÃO PRESENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS N.º 02/2016

CAPÍTULO I – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto desta Seleção Presencial de Prestadores de Serviços, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, destinada ao registro de preços para eventual contratação de agência de
viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, por preço unitário, de acordo com as
condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos.
CAPÍTULO II – DO REGULAMENTO APLICÁVEL
2.1 A presente seleção observará o Regulamento para Compras e Alienação de Bens e Para
Contratação de Obras e Serviços, aprovado pela Diretoria e Conselho de Administração do
Instituto de Ação Social pela Música – IASPM e disponível no site www.neojiba.org.
CAPÍTULO III – DOS ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública desta
seleção, qualquer pessoa poderá pedir esclarecimentos através de razões escritas endereçadas
à Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Instituto de Ação Social
pela Música – IASPM.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados para o e-mail:
marivaldabrito@neojiba.org ou protocolados junto à Comissão de Seleção no seguinte endereço:
Rua Monte Castelo, 62, Barbalho Salvador/BA, CEP 40.301-210. Em qualquer dos casos, o tempo
final do prazo será às 17:00h (dezessete horas) do último dia do prazo definido no item 3.1.
CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste credenciamento as empresas que:
4.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste processo, aferível
mediante a compatibilidade entre o ramo de atividades indicada em seu Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica e o objeto a ser contratado.
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4.1.2. Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à
documentação requerida;
4.1.3. Não estejam em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
4.1.4. Não possuam no seu quadro societário dirigente ou empregado do Contratante.
CAPÍTULO V – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO PARA A SESSÃO
5.1. O credenciamento do participante para a sessão é a condição obrigatória para a formulação
de ofertas e lances verbais, negociação de preços e todos os demais atos inerentes ao certame.
5.2. No dia, local e horário designados para realização deste certame, a empresa interessada ou
seu representante legal deverá requerer seu credenciamento, a ser analisado pela Comissão de
Seleção, que poderá ser realizado das seguintes formas:
5.2.1. Carta de credenciamento do participante acompanhada de documento que comprove os
poderes do outorgante, especificando possuir poderes para ofertar oralmente propostas de
preços e lances, em caso de disputa; ou
5.2.2. Procuração, por instrumento particular, firmada por pessoa que detenha poder de outorga.
A procuração deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para representação junto a
pessoas jurídicas de direito privado. Deverá, ainda, o instrumento ter fim específico de
representação para ofertar oralmente propostas de preços e lances em caso de disputa.
5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o preposto, procurador ou representante legal da
empresa deverá ser identificado mediante apresentação de carteira de identidade ou outro
documento legal com foto.
5.4. É vedado a uma só pessoa representar mais de uma empresa.
5.5. Ao se credenciar, o participante deverá indicar endereço eletrônico para a hipótese de ser
comunicado de eventual recurso interposto. Caberá a cada participante informar eventual
alteração no endereço eletrônico.
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CAPÍTULO VI – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. Declarada aberta a sessão pela Presidente da Comissão de Seleção de Fornecedores e
Prestadores de Serviços do IASPM, será feito o credenciamento dos participantes e recebidos os
envelopes, não sendo permitida a participação de retardatários depois de esgotado o prazo de 10
(dez) minutos de tolerância, contados do horário consignado para o início da sessão.
6.2. Os interessados ou seus representantes legais, apresentarão, simultaneamente, em
envelopes específicos, separados, lacrados e opacos, de forma que seja assegurado o sigilo do
certame, os “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e a “PROPOSTA DE PREÇOS”.
6.2.1. As propostas serão únicas por participante, datadas, assinadas e deverão atender aos
requisitos constantes deste Edital.
6.3. Os envelopes devem conter em suas partes externas e frontais, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social do Participante
CNPJ:

ENVELOPE 2
PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social do Participante
CNPJ:

Seleção Presencial nº _____/____
Tel/Fax:
E-mail:

Seleção Presencial nº _____/____
Tel/Fax:
E-mail:

6.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”, procedendo-se à sua conferência e verificação da sua conformidade com os
requisitos fixados neste instrumento convocatório e, após, os da “PROPOSTA DE PREÇOS”.
6.5. Serão inabilitados aqueles que não tenham atendido aos requisitos.
6.6. A inabilitação do participante importa na perda do direito de participar das fases
subsequentes do certame.
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6.7. Todos os documentos dos envelopes 1 e 2, deverão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia, autenticada por Tabelião de Notas. Fica facultada a apresentação
de cópias simples, com a declaração do representante legal da empresa participante de que
conferem com o original, ficando facultado à Comissão de Seleção de Fornecedores e
Prestadores de Serviços solicitar aos prepostos presentes a apresentação do original para
conferência no mesmo ato. Em nenhuma hipótese será admitida a concessão de prazo para
apresentação dos originais ou de vias autenticadas após a abertura dos envelopes.
CAPÍTULO VII - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1)
7.1. O Envelope 1 (HABILITAÇÃO) deverá conter os documentos a seguir relacionados:
7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.1.1.1. Registro empresarial, no caso de empresário; e
7.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado e em vigor, devidamente
registrado no órgão competente, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores e/ou diretores, quando não constem do ato constitutivo.
7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
proponente, na forma da lei;
7.1.2.2.1. A comprovação de regularidade perante a Fazenda Federal deve ser feita através da
apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com informações da situação do sujeito
passivo quanto aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados;
7.1.2.2.2. A comprovação de regularidade perante a Fazenda Estadual far-se-á mediante
apresentação de certidão negativa de quitação de tributos estaduais - (ou certidão de não
contribuinte, se for o caso), expedida pelo órgão competente do governo estadual da sede ou
domicílio da empresa participante;
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7.1.2.2.3. A comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal far-se-á mediante
apresentação de certidão negativa genérica ou certidão negativa específica pertinente à débitos
mobiliários de quitação de tributos municipais (ou certidão de não contribuinte, se for o caso),
expedida pelo órgão competente da prefeitura municipal da sede ou domicílio da empresa
participante;
7.1.2.3. Prova da regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Dívida Ativa
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
7.1.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de FGTS (CRF); e
7.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.3.1 Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por entidade(s) de direito
público ou privado, que comprove(m) experiência anterior da empresa participante no
fornecimento pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
desta seleção.
7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da sede
da empresa participante nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da abertura dos
envelopes deste Pregão.
7.1.5. DECLARAÇÕES
7.1.5.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo e de que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) menores de 18 (dezoito) anos executando trabalhos noturnos, perigosos
ou insalubres e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, conforme Anexo deste Edital.
7.2. Os documentos deverão ter validade mínima até a data de abertura das propostas.
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7.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa, correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seu(s) Anexo(s), e não sendo possível o saneamento da mesma ainda
durante a sessão, deverá o membro da Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de
Serviços considerar o participante inabilitado.
7.4. Qualquer impugnação quanto à inabilitação, deverá ser apresentada oralmente no mesmo
ato e julgada na mesma sessão pela Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de
Serviços, constando a impugnação e respectiva decisão em Ata.
CAPÍTULO VIII – DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE 2 )
8.1. A proposta de preço impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, endereçada e com
suas páginas numeradas em ordem crescente, deverá ser apresentada em envelope
(ENVELOPE 2), devidamente lacrado e rubricado pelo representante legal da empresa
participante ou seu mandatário, tendo registrado no anverso as informações exigidas no Capítulo
VI deste Edital.
8.2. A proposta deverá consignar obrigatoriamente e expressamente todos os elementos que
formarão o preço final do objeto ou serviço proposto, já devendo estar incluídos nos preços os
tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto, as taxas, os fretes (CIF), os insumos, os
seguros, ou seja, os preços cotados deverão incluir todas e quaisquer despesas, tais como
administração local e central, mão-de-obra, fornecimento de uniforme e equipamentos
indispensáveis à execução dos serviços, benefícios diretos e indiretos concedidos através de
acordo/dissídio coletivo da categoria a que estiverem vinculados os seus empregados, os
materiais a serem utilizados na consecução do objeto deste processo, conforme modelo Anexo
ao presente Edital.
8.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do participante, cabendo-lhe
dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos sociais e
tributos incidentes, não podendo o participante alegar posteriormente desconhecimentos de
fatos, erros, omissão no preenchimento da planilha, como fundamento para solicitar reequilíbrio
econômico-financeiro da proposta/contrato.
8.4. Não será aceita proposta alternativa nem com variação paralela de oferta ou qualquer outro
beneficio, inclusive financeiro, que, direta ou indiretamente, altere a condição do preço ofertado.
8.5. Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento
na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a empresa participante
que assim o fizer.
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8.6. A proposta de preço deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data
estabelecida para abertura da mesma.
8.6.1. Caso o participante não especifique o prazo de validade da proposta, considerar-se-á o
prazo mínimo estabelecido no item anterior.
8.7. A proposta de preço deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste
processo, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento
a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
8.8. A Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Instituto de Ação
Social pela Música – IASPM poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos
sobre a composição dos preços propostos pelo participante.
8.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente.
8.10. As propostas de preços e demais documentos encaminhados pelos participantes, após a
abertura dos envelopes, serão juntados ao processo e nele permanecerão acostados.
CAPÍTULO IX – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1. Serão desclassificadas propostas que:
9.1.1. Contiverem cotação de objeto ou serviço diverso daquele requerido;
9.1.2. Não atenderem às exigências do presente Edital e seu(s) Anexo(s), que sejam omissas ou
apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento; e
9.1.3. Apresentarem preços excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado ou com
preços manifestamente inexequíveis.
CAPÍTULO X – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1 A Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços analisará
preliminarmente as propostas de preços apresentadas, desclassificando aquelas que não
estiverem em consonância com o estabelecido neste instrumento convocatório, devendo ser
registrada a decisão em Ata.
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10.2. Na mesma sessão, será facultado aos autores das propostas válidas, oferecerem lances
verbais, desde que inferiores e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
CAPÍTULO XI – DA FASE DE LANCES
11.1. Ainda na mesma sessão, a Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de
Serviços fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de maior preço
classificada a fazer o seu lance e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de
preço.
11.2. Havendo lance, a Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços
realizará uma nova rodada, começando pelo autor que, no momento, estiver com a proposta de
maior preço, e, assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se
obtenha, em definitivo, o menor preço.
11.2.1. Caso não haja lance verbal na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas
de preço classificadas para esta fase.
11.3. Os lances verbais deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes em relação ao menor valor ofertado.
11.4. O participante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de
nova rodada, caso ocorra.
11.5. Encerrada a etapa competitiva, serão ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de
menor preço.
11.6. Após ordenadas as propostas, a Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de
Serviços poderá, ainda, negociar diretamente com o participante que tenha apresentado o lance
de menor valor, para que seja obtido melhor preço. Em seguida, examinará a aceitabilidade, ou
não, da primeira classificada, quanto ao objeto definido neste Edital, bem como ao valor ofertado,
decidindo motivadamente a respeito.
CAPÍTULO XII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1. Para julgamento das propostas, o critério adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
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12.2. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o participante
vencedor aquele que apresentar o menor preço após a fase de lances.
12.3. A sessão será encerrada com a lavratura de Ata circunstanciada, na qual conterá, sem
prejuízo de outros, o registro dos participantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação
e das eventuais impugnações interpostas e intenção de recorrer, sendo, ao final, assinada pelos
Membros da Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços e pelos
participantes presentes.
12.4. Os envelopes de habilitação dos demais participantes que participaram, ser-lhes-ão
devolvidos ao final da sessão.
12.5. É facultada à Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços, em
qualquer fase do processo, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
CAPÍTULO XIII – DO RECURSO

13.1. Logo após a declaração do vencedor, os demais participantes poderão manifestar sua
intenção de interpor recurso, cujo registro deverá ser inserido em Ata, com uma síntese das suas
razões de recorrer, sob pena do silêncio importar na perda do direito de recurso.
13.2. No prazo de 02 (dois) dias úteis, da sessão que declarou o vencedor, o participante
poderá apresentar por escrito suas razões de recurso, desde que tenha manifestado
tempestivamente a sua intenção de recorrer.
13.3. Será assegurado aos demais participantes, querendo, apresentarem contrarrazões, em
igual prazo, que começará a correr da comunicação da interposição do recurso, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
13.4. O encaminhamento do recurso e de eventuais contrarrazões deverá ser feito nos termos do
item 3.2 deste Edital. A comunicação de interposição de recurso será feita por e-mail, observado
o endereço eletrônico informado no momento do credenciamento, conforme disposto no item 5.5.
Em qualquer dos casos, o termo final do prazo será às 17:00h (dezessete horas) do último dia
dos prazos definidos neste Edital. O processo permanecerá suspenso até julgamento final do
recurso.
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13.5. A Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços receberá as razões
de recurso e as contra razões, acaso existentes, e, avaliará os argumentos apresentados e fará
um relatório circunstanciado de seu convencimento, podendo reconsiderar a decisão recorrida,
se assim entender necessário à luz dos fatos e das regras deste Edital e, inclusive, solicitar
esclarecimentos complementares.
13.6. Caso não seja reconsiderada a decisão, o processo será enviado para apreciação e
julgamento pela Diretoria Institucional do IASPM.
13.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XIV – DA ADJUDICAÇÃO
14.1. Caso não sejam apresentados recursos, ou não seja manifestada intenção de recorrer por
qualquer dos participantes, depois de verificado o atendimento das exigências de habilitação
fixadas neste Edital, concluída a etapa de análise dos preços ofertados, a Comissão de Seleção
de Fornecedores e Prestadores de Serviços encaminhará o processo à Diretoria Institucional
para a homologação do processo em favor do participante que tenha sido declarado vencedor,
sendo o resultado disponibilizado no site do IASPM.
14.2. Adjudicado o objeto, o vencedor será convocado para assinar contrato, nos termos deste
Edital.
CAPÍTULO XV - DAS SANÇÕES
15.1. Pela inobservância das condições objetivas de participação constantes no presente Edital,
e desde que constatada a intenção de fraude, dolo ou simulação, poderá a Comissão de Seleção
de Fornecedores e Prestadores de Serviços, impor ao participante infrator a penalidade de
suspensão definitiva do direito de participar de processos de compras/prestação de serviços,
bem como o descredenciamento do cadastro de fornecedores do Contratante.
15.2. Nas mesmas penas previstas no item 15.1 incorrerá o participante que apresentar
documento falso, fizer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo, não mantiver a proposta
após a entrega da mesma, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento de seletivo ou devassar o sigilo de proposta
apresentada na sessão.
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15.3. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao
participante as seguintes penalidades:
15.3.1. Perda do direito à contratação;
15.4. As sanções previstas neste Capítulo não eximirão o participante infrator da
responsabilidade por perdas e danos.
15.5. Havendo desistência ou desclassificação será convocado o participante que se segue na
ordem de menor preço apresentado.
CAPÍTULO XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. A apresentação de proposta implica conhecimento, entendimento e aceitação das
condições deste Edital pelo participante, decaindo o direito de impugnação posterior.
16.2. As folhas que constituam a proposta e os documentos de habilitação deverão ser
numeradas sequencialmente (de 01 a... Ex. 01/10, 02/10, 03/10 etc. caso tenha 10 folhas). Na
ausência de numeração, esta será efetuada pelo representante credenciado, a pedido da
Comissão.
16.3. Quando todos os participantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços poderá
fixar aos participantes o prazo de 03 (três) dias para apresentação de novos documentos ou
propostas, escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação, designando nova data
para realização da próxima sessão.
16.4. O contratante se reserva ao direito de revogar, no todo ou em parte, o presente processo
por conveniência administrativa, sem que caiba aos participantes direito a qualquer reclamação,
reparação, ressarcimento ou indenização, de qualquer espécie.
16.5. O participante que assumir a condição de adjudicatário deverá preservar a manutenção das
condições em que se achava na fase de habilitação.
16.6. Nenhuma indenização será devida aos participantes por custos e despesas incorridas para
elaboração de propostas e organização de documentação necessária á sua participação dos
elementos necessários à organização e apresentação das propostas.
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16.7. O vencedor do processo de Seleção Presencial de Prestadores de Serviços ou já
convidado a assinar o Contrato poderá perder sua condição de fazê-lo, caso esteja situado em
qualquer um dos seguintes casos:
16.7.1. Pedido ou decretação de Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil de qualquer
sócio, ou situação econômico-financeira comprometida;
16.7.2. Declarada devedora da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, do INSS, do FGTS ou
Justiça do Trabalho.
16.8. Os participante serão responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados durante todo o processo.
16.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta.
CAPÍTULO XVII – DOS ANEXOS
ANEXO I

MODELO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO II

DECLARAÇÕES

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO IV

PLANILHA DE PREÇOS

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

Presidente da Comissão de Seleção de Fornecedores e Prestadores de Serviços

Instituto de Ação Social pela Música – IASPM.
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ANEXO I

SELEÇÃO PRESENCIAL DE FORNECEDOR N.º 02/2016

XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX CREDENCIA o(a) Sr(a). XXXXX, portador(a) da Carteira de
Identidade nº XXXXX e do CPF nº XXXXX, para representar nossa empresa no processo de
credenciamento de prestador de serviço acima mencionado, podendo praticar todos os atos
relativos ao procedimento, em especial apresentar documentos, oferecer lances verbais,
negociar preços e condições, prestar declarações de qualquer teor, recorrer, apresentar contra
razões de recursos e desistir de prazos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.
Salvador,..........de.................................de 2016.

EMPRESA PARTICIPANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Telefone:
E-mail:

Obs. O presente instrumento deve ser acompanhado de comprovação dos poderes do
Outorgante.
Obs. No caso de procuração, a mesma deverá ter firma reconhecida, conferir poderes
para representação junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o
CONTRATANTE é pessoa jurídica de direito privado.

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa.
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ANEXO II

SELEÇÃO PRESENCIAL DE FORNECEDOR N.º 02/2016
DECLARAÇÕES

XXXXX, inscrita no CNPJ nº. XXXXX, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra.)
XXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXX e do CPF nº XXXXX, DECLARA:
- sob as penas da Lei, inexistir, em relação ao participante e a seus sócios ou diretores, qualquer
fato impeditivo para a participação neste processo de credenciamento de prestador de serviço;
- que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos;
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.)
- sob as penas da lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação no
presente certame.

Salvador,..........de.................................de 2016.

EMPRESA PARTICIPANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Telefone:
E-mail:

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado do participante.

Seleção Presencial 02/2016 pag. 15

ANEXO III
SELEÇÃO PRESENCIAL DE FORNECEDOR N.º 02/2016
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBJETO:
Registro de preços para eventual contratação de agência de viagens nacionais e internacionais,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, por preço unitário.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:
12 (doze) meses, contados de sua assinatura.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Menor valor unitário ofertado para a prestação do serviço de agenciamento de viagens, o qual
compreende os atos de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais.
O item passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos
trechos, nos casos em que isto representa toda a contratação. Da mesma forma que o trecho
compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independente de existirem conexões ou
serem utilizadas mais de uma companhia aérea.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
a) Atendimento das requisições nos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos;
b) Disponibilização de passagens aéreas em preços compatíveis com os valores
apresentados em consultas “on line”, mesmo que promocionais;
c) Pronto atendimento de voos preestabelecidos escolhidos pelo IASPM
Será considerada vencedora do certame a empresa que oferecer a melhor taxa administrativa
para o serviço de agenciamento, devendo se comprometer a comprar passagens na empresa
aérea que apresentar o menor preço no dia da cotação. O IASPM designará fiscal que realizará
cotação paralela para confirmar a aquisição na empresa com menor valor.
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A CONTRATADA deverá manter linha de atendimento direto com a CONTRATANTE, indicando
funcionário especificamente designado para atender a quaisquer demandas do IASPM ou dirimir
eventuais dúvidas.
Por meio de canais de atendimento, deverão ser obtidas as seguintes facilidades: execução de
reserva automatizada, “on line” e emissão de seu comprovante; emissão de bilhetes
automatizados, “on-line, consulta e informação de melhor rota e percurso, “on-line; consulta e
frequência de voos e equipamentos, “on-line”; consulta a menor tarifa disponível, “on-line”;
impressão de consultas formuladas; alteração/remarcação de bilhetes; e combinação de tarifa.
A CONTRATADA deverá manter o funcionário indicado para o canal de atendimento disponível
de segunda à sexta-feira das 08h00min às 18h00min, de forma que este possa atender as
solicitações da CONTRATANTE. Após o horário estipulado anteriormente, nos casos de final de
semana ou fora do horário de expediente, deverão ser disponibilizados telefones fixos e celulares
para que seja efetuado contato pela CONTRATANTE.
Visando atender aos casos excepcionais em caráter de urgência, a emissão de bilhete de
passagem aérea poderá ser solicitada pelo IASPM, sem a obediências aos prazos previstos em
contrato firmado, devendo a CONTRATADA, nesse caso, atendê-lo com a agilidade requerida.
A CONTRATADA deverá prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e
frequência de voos (partida/chegada), melhor conexões e das tarifas promocionais à retirada dos
bilhetes.
A CONTRATADA deverá proceder à emissão de bilhetes por meio de requisição de passagem
aérea emitida pela CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá proceder à emissão de bilhetes eletrônicos para outras localidades no
Brasil e no exterior, à disposição do passageiro, na companhia mais próxima ou nos aeroportos,
informando o código e a empresa.
A CONTRATADA deverá efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das
companhias.
A CONTRATADA deverá repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas
reduzidas, concedidos pelas companhias aéreas.
Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a comprovação dos valores vigentes das
tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea.
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ANEXO IV
SELEÇÃO PRESENCIAL DE FORNECEDOR N.º 02/2016

PLANILHA DE PREÇOS
Pela presente, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita no
CNPJ sob o n.º ____________ e inscrição estadual n.º __________________, estabelecida
no(a) _______________________________________, ciente e de acordo com todas as
especificações e condições do Edital e seus Anexos, relativos ao processo em referência, vem,
por intermédio do seu representante legal, ao final assinado, propor os seguintes preços para a
prestação do serviço abaixo descrito:
QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR OFERTADO PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE AGENDAMENTO DE
VIAGENS (R$)

Serviço de agenciamento de
viagens,
a
emissão,
remarcação e cancelamento
de
passagens
aéreas
nacionais e internacionais.
VALOR UNITÁRIO R$ _________________(valor por extenso)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
lida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
fornecimento objeto deste procedimento, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, e quaisquer
outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação.
o de vigência do contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura .
Salvador,..........de.................................de 2016.
EMPRESA PARTICIPANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Telefone:
E-mail:
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ANEXO V
MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS QUE ENTRE SI CELEBRA(M)
XXXXX E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA
XXXXX, NA FORMA ABAIXO:

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PELA MÚSICA – IASPM, organização social que administra o
NEOJIBA (Núcleos Estaduais Juvenis e Infantis da Bahia), inscrito no C.N.P.J. sob o número
10.490.525/0001-06, com inscrição municipal número 308532/001-26, com sede na Rua Monte
Castelo, nº 62, Barbalho, Salvador, Bahia, neste ato representado por ELIZABETH PONTE DE
FREITAS, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 111.375.285-75 SSP/BA e CPF nº
020.125.315-12 e SUZANA SIMÕES DE FREITAS VIANA, brasileira, portadora da Carteira de
Identidade nº 2.597.804-72 SSP/BA e CPF nº 118.104.098-10, doravante denominado
CONTRATANTE, e, do outro lado, a (RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA), pessoa jurídica de
direito privado, com sede na XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX, doravante denominada apenas
CONTRATADA, representada pelo (cargo), (nome do representante legal), (nacionalidade),
(estado civil), (profissão), CPF nº XXXXX, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Contrato, sem exclusividade, fornecimento de Serviço de agenciamento
de viagens, a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais para o Instituto de Ação Social pela Musica (IASPM), conforme especificações
constantes do Anexo I deste instrumento.
Parágrafo único. Integram-se ao presente instrumento todos os dispositivos do edital do processo de
seleção para fornecedor Nº. 02/2016 e seus Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA, datada de
___/___/___, como se aqui estivessem transcritos.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) iniciar a prestação dos serviços objeto deste processo de credenciamento, imediatamente
após a assinatura do contrato;
b) disponibilizar os bilhetes eletrônicos de passagens aéreas nacionais e internacionais em até 6
(seis) horas, após a autorização de emissão, diretamente ao requisitante, exceto nas solicitações
emergenciais;

c) executar os serviços conforme especificações deste e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
d) reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo, máximo de 4
(quatro) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da
execução, a critério da CONTRATANTE;
e) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa
ou culposamente, a terceiros;
f) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

g) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade;
h) relatar à Direção do IASPM toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;
i) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de credenciamento;
j) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
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k) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto deste processo de credenciamento;

l) reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhetes de passagens aéreas, nacionais e
internacionais, com o fornecimento do referido bilhete ao interessado por meio de posto de
atendimento ou bilhete eletrônico quando fora desta Capital, no Brasil ou no exterior.

m) efetuar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de sistema informatizado de pesquisa
próprio, indicando obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles
decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação
da viagem;

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

o) reembolsar o IASPM valor correspondente ao preço da passagem aérea, subtraído do valor
referente a multa do reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos legais que regulam a
matéria, devidamente comprovado, em virtude da não utilização do bilhete, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção contratual;

p) reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do
contrato, não respondendo o IASPM solidaria ou subsidiariamente por este reembolso, que é de
inteira responsabilidade da contratada;

q) manter atualizada relação das companhias filiadas e com as quais mantenha convênio,
informando periodicamente ao IASPM as inclusões e/ou exclusões;

r) comunicar de imediato a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude
da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários;
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s) fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo CONTRATANTE, declarações
expedidas por companhias aéreas legalmente estabelecidas no país, de que é autorizada a
comercializar passagens em seu nome, que possuam idoneidade creditícia, que se encontrem
em dia com suas obrigações contratuais e financeiras perante as mesma e que dispõe de
terminal para reservas;

t) emitir faturas e/ou Notas Fiscais distintas, uma contendo o valor dos serviços de agenciamento
de viagens e outra com o valor das passagens aéreas acrescido da taxa de embarque;

u) observar estritamente as diretrizes do CONTRATANTE, que lhes serão transmitidas por
preposto especialmente designado para a finalidade.

II - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) designar gestor e fiscal para os contatos e processo de acompanhamento das ações da
CONTRATADA;

b) prestar, por escrito, à CONTRATADA, informações que visem esclarecer ou orientar a correta
prestação dos serviços;

c) emitir a Solicitação de Fornecimento (SF), constando quantitativo, destino, nome e número de
documento de identificação para quem se prestará o serviço de reserva e demais informações
necessárias para a efetiva execução do serviço a ser realizado;

d) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações
assumidas pela CONTRATADA.

e) efetuar o pagamento nas condições pactuadas, realizando as retenções previstas em lei.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O CONTRATANTE, através da área técnica competente (fiscalização), atestará o recebimento
dos serviços ou os rejeitará, no todo ou parcialmente, nos termos deste Contrato, quando
evidenciada a execução com vícios ou em desacordo com o objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço fixo e irreajustável de R$ XXXXXXX (XXXXXXX),
referente ao objeto contratado, observando os preços unitários descritos no Anexo II deste Contrato, que
são ajustados de forma fixa e irreajustável, durante o prazo do Contrato.

§1º Os pagamentos serão realizados após medição e aceite, pela fiscalização do
CONTRATANTE, dos serviços especificados na Solicitação de Fornecimento (SF), constantes no
Anexo III deste instrumento, conforme valores constantes na proposta da CONTRATADA.

§2º Nos valores ora contratados estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela CONTRATADA,
de suas obrigações.

§3º Todos os tributos incidentes, acham-se inclusos no preço, e os recolhimentos serão de
acordo com a legislação em vigor. O CONTRATANTE reterá dos pagamentos que efetuar, nos
prazos de Lei, os tributos incidentes, na forma da legislação vigente.

§4º O pagamento será efetuado, após 20 dias da efetiva realização do serviço/fornecimento do
bem e aceite do CONTRATANTE, mediante apresentação de nota fiscal ou fatura, emitida
conforme legislação vigente.

§5º Havendo erro nas notas fiscais ou faturas, estas serão devolvidas a CONTRATADA, para correção, e
o prazo acima mencionado será contado a partir do recebimento da nova nota fiscal ou fatura,
devidamente regularizada e atestada a prestação do serviço pelo(s) CONTRATANTE(S).
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§6º Os pagamentos serão efetuados mediante crédito na conta corrente bancária de titularidade
da CONTRATADA ou emissão de cobrança bancaria, considerando-se, porém, que:
a) Não será efetuado o pagamento de títulos descontados ou através de cobrança em
banco, bem como os que forem negociados com terceiros.
§7º A CONTRATADA obrigar-se-á a apresentar, juntamente com primeira Nota Fiscal/Fatura,
documento comprobatório da sua titularidade, em relação à conta bancária, sob pena da
suspensão do pagamento pelos serviços prestados, até que se cumpra a presente obrigação.

§8º A remuneração total a ser paga à agência de viagens será apurada a partir da soma do valor
ofertado pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo a emissão,
remarcação e cancelamento abrangidos por passagem aérea nacional e internacional,
multiplicado pela quantidade de passagens aéreas emitidas no período faturado.

§9º O IASPM pagará, ainda, a CONTRATADA, o valor da passagem aérea, acrescido da taxa de
embarque emitida no período faturado.

§10º A CONTRATADA deverá emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor do
Serviço de Agenciamento de Viagens e outra com o valor das passagens aéreas, acrescido da
taxa de embarque.

§11º O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela CONTRATADA, deverá estar de acordo
com as tabelas praticadas pelas companhias aéreas, inclusive em caso de tarifas promocionais,
nas formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste
instrumento, apenas podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.
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CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

Compete à Fiscalização, dentre outras atribuições:

a) transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias;

b) ordenar a imediata retirada de suas dependências, de empregados da CONTRATADA, cuja
permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por
exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;

c) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições
especificadas neste Contrato;

d) comunicar à CONTRATADA quaisquer defeitos ou irregularidades encontrados na execução
dos serviços, estabelecendo prazos para que os mesmos sejam regularizados.

e) exigir a substituição, ou vetar qualquer empregado da CONTRATADA, no interesse do
serviço, por incapacidade técnica, conduta inconveniente ou, nos casos em que os mesmos não
estejam cumprindo, convenientemente, as suas atribuições.

§1º Fica facultada ao CONTRATANTE a substituição unilateral do(a) Fiscal(a) do Contrato.

§2º A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a
CONTRATADA da total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-se-á, garantida a
prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis, quais sejam:

I - advertência;

II – multa; ou

III - suspensão definitiva do direito de participar de processos de credenciamento ou contratar
com Instituto de Ação Social pela Música.

§1º O prazo para defesa da CONTRATADA será de 02 (dois) dias úteis, contados da data da
notificação.

§2º O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser estendido, a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

§3º Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de:

I – 20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato;

a) por dia de inexecução ou má execução de cada roteiro do objeto;
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II – 50 % (cinquenta por cento) sobre o valor global do Contrato:

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;

b) desatender às determinações da fiscalização.

c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização,
por escrito, do(s) CONTRATANTE(S);

d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais.

e) fornecer bens/executar os serviços em desacordo com as normas técnicas e especificações
deste Contrato, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas
expensas;
f) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao(s)
CONTRATANTE(S) ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os danos causados;

g) não cumprir com quaisquer outras obrigações assumidas.

§4º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo, assegurado a CONTRATADA ao devido processo legal.

§5º As multas aplicadas a CONTRATADA serão descontadas da garantia ou dos pagamentos
devidos, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, cobradas judicialmente.

§6º As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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CLÁUSULA OITAVA – DA NOVAÇÃO

A falta de utilização, pelo CONTRATANTE, de qualquer direito ou faculdade que lhe concede esse
Contrato, não constituirá novação, nem importará em renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas
mera tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE, mediante notificação
escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou rescindido automaticamente,
independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial à outra parte, quando
houver configurado o descumprimento de qualquer das obrigações ora estabelecidas.

Em caso de denúncia, desde que respeitada a antecedência acima prevista, a parte Denunciante
somente deverá pagar as faturas em aberto, não gerando a denúncia direito à indenização de
qualquer tipo para a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito como competente o foro de Salvador/BA, para dirimir eventuais dúvidas deste instrumento,
com renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Salvador,

de

de 2016.

____________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante do IASPM
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____________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante do IASPM

____________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sócio da (nome da empresa)

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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