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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 DO OBJETO 

Contratação de agência prestadora de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso 
e entrega de passagens rodoviárias para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município 
de Bom Jesus do Tocantins 

 
2 DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

A justificativa desta contratação baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de 

passagens  terrestres para viabilizar viagens de pacientes que precisam deslocar-se do Município 

para realização de procedimento e/ou tratamento de saúde. 

 

3 DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 
 
 

001 Lote No 001  -  LOTE 01 - PASSAGENS TFD                  
  

       
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

       
0001 BELÉM-PA/ BOM JESUS DO TOCANTINS-PA   800,000 UNIDADE  158,860 127088,00 

 Especificação : PASSAGENS TERRESTRE      

 Valor total extenso: 

0002 BOM JESUS DO TOCANTINS-PA  A BELÉM / 
TERRESTRE   800,000 UNIDADE  150,440 120352,00 

 Valor total extenso: 

0003 BOM JESUS DO TOCANTINS-PA  A TUCURUI-
PA/TERRESTRE   50,000 UNIDADE  143,650 7182,50 

 Valor total extenso: 

0004 BOM JESUS DO TOCANTINS-PA/ SÃO LUIZ-MA   20,000 UNIDADE  269,167 5383,34 

 Especificação : PASSAGENS TERRESTRE      

 Valor total extenso: 

0005 BOM JESUS DO TOCANTINS-PA/ TEREZINA-PI   50,000 UNIDADE  290,233 14511,65 

 Especificação : PASSAGENS TERRESTRE      

 Valor total extenso: 

0006 SÃO LUIZ -MA  A BOM JESUS DO TOCANTINS -
PA/TERRESTRE   20,000 UNIDADE  265,833 5316,66 

 Valor total extenso: 

0007 TERESINA-PI A BOM JESUS DO TOCANTINS-
PA/TERRESTRE   50,000 UNIDADE  289,023 14451,15 

 Valor total extenso: 

0008 TUCURI -PA  A BOM JESUS DO TOCANTINS-
PA/TERRESTRE   50,000 UNIDADE  142,737 7136,85 

 Valor total extenso: 

       

 

 

   
Total do lote :  

301.422,15 
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002 Lote No 002  -  LOTE 02 - PASSAGENS TFD                  
  

       
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

       
0001 BOM JESUS DO TOCANTINS-PA/ARAGUAINA-TO   20,000 UNIDADE  200,680 4013,60 

 Especificação : PASSAGENS TERRESTRES      

 Valor total extenso: 

0002 ARAGUAINA-TO/BOM JESUS DO TOCANTINS-PA   20,000 UNIDADE  200,125 4002,50 

 Especificação : PASSAGENS TERRESTRES      

 Valor total extenso: 

0003 BOM JESUS DO TOCANTINS-PA/BRASILIA-DF   20,000 UNIDADE  554,125 11082,50 

 Especificação : PASSAGENS TERRESTRES      

 Valor total extenso: 

0004 BRASILIA-DF/BOM JESUS DO TOCANTINS-PA   20,000 UNIDADE  550,620 11012,40 

 Especificação : PASSAGENS TERRESTRES      

 Valor total extenso: 

       

    Total do lote :  30.111,00 

       

 
                                 
4. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

4.1 A contratada deverá fornecer passagens terrestre nacionais para a Secretaria Municipal 

de Saúde de Bom Jesus do Tocantins – Pa. 

4.2 A contratada deverá prestar informações sobre passagens de interesse da contratante 

em âmbito nacional.  

4.3 A contratada deverá emitir e-tíquete, reservar, remarcar, cancelar e solicitar reembolso 

de passagens terrestre, sem qualquer ônus para a contratante.  

4.4 A contratante deverá ter acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor privado, sendo 

que a contratada deverá emitir as passagens solicitadas com o menor preço dentre os 

oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para 

horários compatíveis com a programação da viagem.  

4.5 A contratada deverá cancelar, desdobrar, substituir e solicitar o reembolso dos e-

tíquetes cancelados sem utilização, adquiridos pela contratante, mediante sua solicitação 

escrita (por ofício ou por e-mail). 

4.6 A contratada deverá informar à contratante, mediante envio de correspondência oficial, 

quando houver aumento de passagem, indicando seu percentual. 

4.7 A contratada deverá informar sobre as solicitações de reserva, independentemente de 

confirmação, em até duas horas após sua solicitação pela contratante. 
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4.9 Independentemente da forma de pagamento, a contratada se compromete a efetuar o 

reembolso das passagens não utilizadas exclusivamente à contratante, bem como, em caso 

de alteração feita pelo passageiro que gere crédito, este deverá ser revertido para a 

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Tocantins-Pa, ou como reembolso ou como 

abatimento na aquisição de nova(s) passagem(ns) . 

4.10 A aquisição de passagem será efetuada de acordo com o interesse da contratante, 

dentre as companhias por ela indicada e em operação regular no território nacional. 

4.11Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND 

TRABALHISTA, CND DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND 

MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

5.1 A licitante, juntamente com os documentos de habilitação, deverá apresentar como 

qualificação técnica, os seguintes documentos:  

5.2 Comprovante de que possui inscrição na Empresa Brasileira de Transporte e Turismo 

(Embratur);  

5.3 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. 

 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

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

Percentual de desconto fixo ofertado sobre o preço total do bilhete de passagem, expresso 

no máximo com duas casas decimais, que deverá ser aplicado independente de outros 

descontos oferecidos pelas empresas, inclusive as tarifas promocionais. Os referidos 

percentuais deverão estar expressos por algarismo. No percentual proposto deverão estar 

inclusos os impostos, contribuições, taxas, frete, transporte, bem como todos os demais 

encargos incidentes. 

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
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Para julgamento da licitação, considerar-se-á vencedora, a proposta que, respeitando os 

preços praticados pelas empresas, 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 de passagem terrestre emitida. 

 

8. CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 Quando da assinatura do contrato, a licitante vencedora do certame deverá apresentar 

declaração expedida pelas companhias brasileiras de transporte e turismo, que operem 

linhas regulares de âmbito nacional, comprovando que a licitante é possuidora de crédito 

direto e está autorizada a emitir bilhetes de passagens.  

 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

O prazo de duração do contrato será de 12(doze) meses a partir da data de sua assinatura, 

sendo possível a prorrogação por igual período. 

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

10. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE 

10.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela licitante 

vencedora. 

10.2 Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio da 

Controladoria Interna da P.M.B.J.T. 

10.3 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, no 

prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na 

Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMBJT. 

10.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o especificado. 

10.5. Alocar recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 

contrato, efetuando os pagamentos em dia, e na forma convencionada. 

10.6. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste 

contrato. 

10.7. Designar servidor ou comissão composta por servidores da P.M.B.J.T. para o 

recebimento e aceitação dos serviços. 
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10.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. 

 

11 CONDIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO: 

11.1 Em hipótese alguma será permitida a sub-rogação do contrato para a prestação 

dos serviços por terceiros, senão por aquele contratado. 

 

12. RECURSOS FINANCEIROS: 

12.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta dos 

recursos da dotação orçamentária indicados no(s) Contrato(s): 1313.101220199.2.045 – 

Manutenção da Secretaria de Saúde -3.3.90.33-00 – Passagens e Despesas com 

Locomoção. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1 O pagamento será efetuado, à vista e integralmente, por meio de ordem bancária 

transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados 

pela licitante vencedora, em até 30 (dias) dias corridos após a apresentação dos documentos 

de cobrança, e após o aceite/ atesto da nota fiscal fatura pelo setor competente da P.M.B.J.T. 

13.2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

Termo de Referência, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o 

protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e 

indenização pelos danos decorrentes. 

13.3 Para efeito de pagamento, a P.M.B.J.T. procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

13.4 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 

deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a 

retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica. 

13.5 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em 

situação irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes da Federação. 

13.6 As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas 

aos seus emitentes, que deverão corrigir os vícios que originaram a devolução. 
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13.7 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direta a alteração de preços, 

indenização ou compensação financeira. 

13.8 A P.M.B.J.T.se reserva o direito de recusar o pagamento se os serviços não estiverem 

de acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 

 

14. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

14.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

15. DAS PENALIDADES 

15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na 

execução, garantida a prévia defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas 

na Lei 8.666/93; 

15.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato 

celebrado está sujeita à sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa. 

 

Atenciosamente, 

 

 
_________________________________ 

Marcelo de Oliveira Silva 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 


		2022-07-18T11:01:24-0300
	EDITO FAUSTO DA CONCEICAO LIMA:05409440250


		2022-07-18T11:02:37-0300
	MARCELO DE OLIVEIRA SILVA:78710405291


		2022-07-18T11:09:53-0300
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:11695769000198




