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T E R M O  DE   R E F E R Ê N C I A 
      Aquisição de Passagens Aéreas 
 
1. OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas para a Seção 
Judiciária do Espírito Santo no exercício de 2012. 
 
 
2.    ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. A contratada deverá fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais                                                   

para a Seção Judiciária do Espírito Santo, mantendo para tanto atendimento 
ininterrupto de 12 às 19 horas, de segunda à sexta feira, devendo ainda indicar 
um telefone de plantão para atendimento de situações emergenciais fora do 
horário normal, inclusive aos sábados, domingos e feriados, bem como o 
nome do funcionário para contato, em documento a ser entregue no ato da 
assinatura do contrato. 

2.2. A contratada deverá prestar informações atualizadas de itinerários, horários, 
tarifas nacionais e internacionais, periodicidade de vôos e de viagens de 
interesse da contratante em âmbito nacional e internacional, designando 01 
funcionário para atendimento aos serviços. 

2.3. A contratada deverá emitir e-tíquete, reservar, remarcar, cancelar e solicitar 
reembolso de passagens aéreas. 

2.4. A contratante deverá ter acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor 
privado, sendo que a contratada deverá emitir as passagens aéreas solicitadas 
com o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de 
tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a 
programação da viagem. 

2.5. A contratada deverá apoiar a contratante no embarque de autoridades nos 
aeroportos, evitando todas as formalidades do check-in, com  atendimento  
preferencial e reserva   prévia de assentos nas aeronaves, bem como da Sala 
de Autoridades ou Sala Vip, quando esta for disponibilizada pela autoridade 
que a gerencia.  

2.6. A contratada deverá cancelar, desdobrar, substituir e solicitar o reembolso dos 
e-tíckets cancelados sem utilização, adquiridos pela contratante, mediante sua 
solicitação escrita (por ofício ou por e-mail). 

2.7. A contratada deverá informar à contratante, mediante envio de 
correspondência oficial, quando houver aumento de passagem(ns) aérea(s), 
segundo a política de preços determinada pelo Governo Federal, através do 
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DAC, indicando seu percentual e quando houver  alterações em operações de 
companhias aéreas. 

2.8. A contratada deverá informar sobre a emissão de bilhete no prazo máximo de 
02 (duas) horas após sua solicitação pela contratante, a fim de evitar 
acréscimo no valor da tarifa. Caso se verifique acréscimo quando da emissão 
do bilhete no prazo estabelecido acima, deverá a contratada manter contato 
com o setor competente a fim de obter autorização para emissão do bilhete 
com o valor acrescido. 

2.9. O código comprovando a aquisição de passagem aérea (localizador, trecho, 
horários de vôos, e-tíquetes) ou o próprio bilhete poderá ser enviado para a 
contratante por e-mail ou entrega pessoal na sede da contratante, no aeroporto 
ou na residência do passageiro, ou excepcionalmente por torpedo para o 
telefone celular da gestora do contrato.  

3.10. O prazo para envio do bilhete não deverá ultrapassar 02 (duas) horas a partir 
do recebimento da autorização para emissão, encaminhada por e-mail ou, pelo 
setor competente da Seção Judiciária do Espírito Santo. Em casos de viagens 
urgentes, poderá a contratante solicitar a aquisição das passagens e o envio 
imediato dos bilhetes, devendo a contratada, excepcionalmente, atender tais 
solicitações. 

2.11. Independentemente da forma de pagamento, a contratada se compromete a 
efetuar o reembolso das passagens aéreas não utilizadas, exclusivamente à 
contratante, bem como, em caso de alteração feita pelo passageiro que gere 
crédito, este deverá ser revertido para a Justiça Federal ou como reembolso, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias do cancelamento do bilhete, ou como 
abatimento na aquisição de nova(s) passagem(ns)  aéreas(s).  

2.12. A contratada deverá assessorar a contratante na reserva de hotéis em nível 
nacional e internacional quando solicitado.  

2.13. A aquisição do e-tícket ou passagem aérea será efetuada de acordo com o 
interesse da contratante, dentre as companhias aéreas por ela indicadas e em 
operação regular de vôos no território nacional e, quando necessário, em 
países estrangeiros. 

3..2.14 Comunicar à Contratante possíveis cancelamentos de voos onde haja emissão 
de passagem a ser paga por esta Seccional, ficando obrigada a providenciar 
outro vôo nas mesmas condições de preço, data e horários compatíveis com o 
vôo anteriormente escolhido. 

 

3.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A licitante, juntamente com os documentos de habilitação, deverá apresentar como 
qualificação técnica, os seguintes documentos: 
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3.1. Comprovante de que possui inscrição na Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR);  

3.2. 

 

Atestado de capacidade técnica – no mínimo 01 (um), em papel do emitente, 
firmado por empresa pública, ou privada, comprovando já ter executado ou 
estar prestando, a contento, serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

3.3. 

 

Declaração expedida pelas companhias aéreas brasileiras, que operem em 
linhas aéreas regulares de âmbito nacional, comprovando que é possuidor de 
crédito direto e estar autorizado a emitir bilhetes de passagens, bem como 
contratar com órgãos públicos. 

3.4. 

 

A licitante deverá observar rigorosamente as normas que regulamentam o 
exercício de suas atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por 
eventuais transgressões. 

 

4.  PREÇO ESTIMADO 

O preço estimado para a despesa em tela é de R$ 182.756,55 (cento e oitenta e dois mil, 
setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).  

 

O percentual do desconto ofertado não poderá sofrer alteração para menos, entretanto, os 
valores das tarifas e os descontos promocionais a serem aplicados deverão acompanhar a 
política de preços determinada pelo Governo Federal, através do Departamento de 
Aviação Civil - DAC. 

 

5. PROPOSTA DE PREÇOS 

Entre outras exigências do edital, a licitante deverá apresentar em sua proposta de preços: 

5.1. Percentual de desconto fixo ofertado sobre o preço total do bilhete de 
passagem que deverá ser aplicado independente de outros descontos 
oferecidos pelas empresas aéreas, inclusive as tarifas promocionais, 
excetuadas as tarifas aeroportuárias de embarque. Os referidos percentuais 
deverão estar expressos por algarismo. 

5.2 No percentual proposto deverão estar inclusos os impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 

 

6.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Considerar-se-á vencedora a proposta que, respeitando os preços praticados pelas 
empresas aéreas, de conformidade com as tarifas vigentes aprovadas pela autoridade 
competente, inclusive com descontos promocionais, ofertar o maior desconto em 
percentual sobre o valor do bilhete da passagem aérea emitida. 
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7.   DA APRESENTAÇÃO DA FATURA  

A contratada deverá entregar até o décimo dia útil do mês subseqüente, fatura única 
acompanhada das requisições de bilhetes do mês anterior.  

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Núcleo de Serviços. 
8.2 O pagamento será efetuado nos seguintes prazos, de acordo com o valor da 

despesa: 

8.2.1.      Despesa maior que R$ 8.000,00: até o 5º dia útil contado do atesto na nota 
fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço; 

8.2.2.      Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 5º da 
Lei nº. 8.666/93: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota 
fiscal/fatura. 

8.3       O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem 
bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária 
para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as 
condições estabelecidas no Edital; 

8.4       O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 
bancária, será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de 
forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere às retenções tributárias; 

8.5      A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente 
com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo 
IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo 
Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007.  Caso 
não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo 
com a referida Instrução; 

8.6       A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 
retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado 
de 05 dias úteis para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará 
a ser contado integralmente a partir da data de sua reapresentação; 

8.7       O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda 
Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS; 

8.8       A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido 
de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no 
contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento 
da parcela;  
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EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)  
        365 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor 
Ampliado, do IBGE. 
 

 
  

9. DAS SANSÕES 

Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal que rege a 
matéria concernente às licitações e contratos administrativos, e as disciplinas normativas 
no âmbito da SJES. 

 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato a ser assinado entre as partes terá sua vigência compreendida a partir de sua 
assinatura até 31/12/2012. 
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ANEXO 2 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

Demonstrativo de viagens realizadas no período de 2009 a 2011*  

Quantidades 
 

Trecho1 2009 2010 20112 

Média 
para o 
ano de 
20123 

Média do 
Valor 

Unitário 4 

Taxa de 
Embarque 

Custo total5 

Vix – Rio 85 68 52 78  R$ 872,00 R$ 16,23 R$ 69.281,94 

Rio – Vix 86 69 53 79  R$ 895,00 R$ 20,66 R$ 72.337,14 

Vix – Bsb 09 06 07 11  R$ 905,00  R$ 16,23 R$   10.133,53 

Bsb – Vix   09 06 07 11  R$ 998,00 R$ 20,66 R$   11.205,26 

Vix-S.Paulo 07 04 07 08  R$ 815,00 R$ 16,23 RS   6.649,84 

S.Paulo-Vix 07 04 07 08  R$ 870,00 R$ 20,66 R$   7.125,28 

Vix-CWB** 0 09 01 04  R$ 717,00 R$ 16,23 R$   2.932,92 

**CWB- Vix 0 09 01 04  R$ 752,00 R$ 20,66 R$   3.090,64 

TOTAIS 203 175 135 203 R$ 6.824,00 R$ 147,56 R$ 182.756,55 

 

* Previsão 

 
1 Trechos utilizados em 80% das viagens realizadas no período de 2009 - 2011.  Os 
outros trechos utilizados foram incorporados aos trechos mais comuns, tendo em vista a 
média de preços entre as passagens aéreas de maior e menor valor, excluindo-se as 
tarifas praticadas em classe executiva disponíveis em alguns vôos e considerando-se as 
rotas mais simples. 

 
2 Quantidade de passagens aéreas adquiridas pela SJES até o dia 25 de agosto de 2011. 

 
3 Para o ano de 2012, de acordo com a média dos anos (2009 + 2010 + 2011): 3, 
desprezando-se os números após a vírgula quando inferiores a 0,49 e arredondando-se 
para o número subseqüente quando superiores a 0,5, e, ainda, considerando que até o 
final de 2011 serão adquiridas mais 20 (vinte) passagens aéreas para os trechos 
Vix/Rio/Vix , além de mais 08 (oito) para os trechos Vix/Bsb/Vix , mais 4 (quatro), para  
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o  trecho Vix/S.Paulo/Vix  e   02 (duas)  para  o  trecho  Vix/CWB(Curitiba)/Vix** , 
tendo sempre nos últimos anos pelo menos uma viagem para o Sul do País. 

 
4 Tarifas praticadas em 25/08/2011. Foi utilizado como base o valor médio das 
passagens aéreas para cada trecho, somando-se as tarifas de maior preço com as de 
menor preço de cada trecho da tabela, dividindo-se seu resultado por 2 (dois), 
chegando-se assim à média de preço. O preço médio foi calculado tendo em vista os 
preços praticados pelas companhias aéreas que possuem atualmente o menor preço e o 
maior preço em cada trecho.  Para classes promocionais, a alteração do bilhete só 
poderá ser feita observando-se a regra de cada companhia aérea, que estipula pagamento 
de multa ou outra sanção, quando couber.  Além disso, em alguns casos, deverá ser 
acrescido o valor da diferença entre a classe original do bilhete e a classe do novo 
bilhete, desde que este não tenha sido adquirido em classe com tarifa de maior preço. 

 
5 Custo Total = (Valor Unitário + Taxa de Embarque) x Média. 

 

OBSERVAÇÃO:  As informações dos iniciais (menor preço) e finais (maior preço) das 
passagens aéreas foram consultadas nos sites das companhias aéreas brasileiras 
considerando-se as supostas viagens de ida/volta nas datas de 25/08 e 26/08/2011. 

 

Vitória, ES, 11 de outubro de 2011. 

 

 

 

TEREZINHA SALÉZIA TAVARES 
GESTORA DO CONTRATO 

NSE 
 
 
 
 
 

MARIA MADALENA MARQUES 
DIRETORA DO NÚCLEO DE SERVIÇOS 

 
 
 
 


