
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 

 

JUSTIFICATIVA 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, no 

desenvolvimento das suas funções de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância aos princípios da 

ética e disciplina da classe, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da 

profissão, necessita fazer deslocamentos de membros e funcionários, para que estes 

desempenhem efetivamente suas funções. A presente licitação se justifica pela 

economia processual proporcionada pela contratação, pois apenas um 

procedimento proporcionará atendimento a vários pedidos para o mesmo serviço.    

A contratação visa atender ao disposto na Instrução Normativa nº 07 de 24 de 

agosto de 2012, alterada pela Instrução Normativa nº 08 de 13 de setembro de 

2012, que institui o modelo de contratação para prestação de serviços de aquisição 

de passagens aéreas nacionais e internacionais e as Portarias Normativas do CAU/SC 

nº 07 e nº 08 de 13 de dezembro de 2013. 

 

1.  DO OBJETO  

1.1. O presente termo visa à contratação de serviços de Agenciamento de Viagens, 

compreendendo os serviços especializados de reserva, emissão, marcação, 

remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, de 

quaisquer companhias, brasileiras ou estrangeiras, nos trechos e horários 

estabelecidos, bem como todos os serviços pertinentes e conexos com a atividade 

fim de agências de viagens, conforme as especificações contidas neste termo, no 

instrumento convocatório e seus respectivos anexos. 

 

2.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. A prestação dos serviços iniciará imediatamente após a assinatura do contrato e 

observará o seguinte: 

2.1.1. A execução dos serviços será de acordo com as requisições/ordens de 

fornecimento expedida pelo servidor responsável indicado por este órgão. 



 

 

Excepcionalmente, dependendo da necessidade, as solicitações poderão ser feitas 

inclusive aos finais de semana e/ou feriados. 

2.1.2. As cotações com as opções de voos devem ser enviadas em até 4 (quatro) 

horas, a partir da solicitação, se a mesma for realizada em horário comercial. 

2.1.3. Após a confirmação do CAU/SC, a emissão da passagem deverá ocorrer em até 

4 (quatro) horas. 

2.2. Os prazos mencionados no subitem anterior poderão ser reduzidos caso haja 

urgência e necessidade do CAU/SC. 

2.3. As passagens aéreas emitidas para trechos dentro do território nacional deverão 

obedecer, rigorosamente, às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação 

Civil e demais órgãos reguladores. 

2.4. Na emissão de passagens aéreas internacionais, devem ser observadas as 

normas estatuídas pela International Air Transport Association - AIT. 

2.5. Os bilhetes não utilizados ou cancelados serão reembolsados através de crédito 

na fatura seguinte emitida pela licitante, deduzidas as multas impostas pelas 

companhias aéreas. 

2.6. Os bilhetes, vouchers e demais serviços deverão ser disponibilizados nos prazos 

e locais indicados pelo CAU/SC, inclusive o envio por meio de correio eletrônico. 

 

3.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

3.1. A contratada deverá disponibilizar os bilhetes, vouchers e demais serviços 

relacionados no item 1 nos prazos e locais indicados pelo CAU/SC, inclusive o envio 

por meio de correio eletrônico. 

3.2. Deverá ser entregue, acompanhando os bilhetes de passagens, cópia das 

requisições enviadas para verificação e aceite. 

 

4.  DO PAGAMENTO  

4.1. 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 os serviços de emissão, remarcação e cancelamento abrangidos por 

passagem aérea, nacional e internacional, multiplicado pela quantidade de 

passagens aéreas emitidas no período faturado. 



 

 

4.2. O CAU/SC pagará, ainda, à contratada o valor da passagem aérea acrescido da 

taxa de embarque e demais obrigações legais emitidas no período faturado. 

4.3. 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 das respectivas taxas. 

 

5.  DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA  

5.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 

conformidade com as disposições deste termo de referência, executando os serviços 

com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 

estabelecidos. 

5.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

5.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CAU/SC, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações, indagações e proposições. 

5.4. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, as partes ou etapas do objeto 

contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução dos serviços. 

5.5. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos 

administrativos do CAU/SC. 

5.6. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem 

vitimados seus empregados, qualquer que seja o local da prestação dos serviços no 

momento em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes os atendimentos 

devidos. 

5.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes dos 

fornecimentos e prestações de serviços objeto deste termo de referência. 

5.8. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciários 

e fiscais, decorrentes dos fornecimentos e das prestações de serviços por seu 

pessoal, eximindo o CAU/SC do estabelecimento de quaisquer vínculos trabalhistas. 

5.9. Informar ao CAU/SC, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração 

social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa. 

5.10. Obedecer integralmente ao disposto neste termo de referência. 



 

 

5.11. Pagar todos os tributos, taxas e emolumentos Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive encargos sociais, previdenciários, securitários e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir sobre os fornecimentos e sobre a execução dos 

serviços, ficando desde logo estabelecido que o CAU/SC nada deverá quanto a tais 

encargos vez que já estão incluídos no preço total da contratação. 

5.12. Notificar seus empregados contratados para a execução do objeto do contrato, 

direta ou indiretamente, que não terão relação de emprego com o CAU/SC, e deste 

não poderão demandar quaisquer pagamentos, ficando desde logo estabelecido que 

na hipótese de ajuizamento de reclamações trabalhistas movidas contra o CAU/SC a 

licitante figurará como litisconsórcio passivo e assumirá todas as responsabilidades 

empregatícias e remuneratórias. 

5.13. Arcar com despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por seu 

pessoal durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CAU/SC. 

5.14. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 

seus profissionais ou prepostos na execução dos serviços, a título de culpa ou dolo, 

providenciando a correspondente indenização. 

5.15. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável. 

5.16. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que 

sejam exigências estabelecidas neste termo de referência, no edital, no contrato e/ou 

legislação pertinente, ficando desde logo ressaltado que a atuação da fiscalização 

não exime a licitante de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os 

serviços prestados. 

5.17. Permitir que o CAU/SC promova a fiscalização e o gerenciamento do contrato, 

em obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8.666/1993, ficando 

estabelecido que o fiscal terá plena autoridade para determinar a paralisação dos 

trabalhos por motivos de ordem técnica, de segurança e indisciplina, bem como 

determinar a substituição de empregados se os serviços não estiverem sendo bem 

conduzidos e/ou executados. 

5.18. Atender o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

5.19. Ressarcir os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços, 

exceto quando isso ocorrer por exigência do CAU/SC ou ainda por caso fortuito ou 

força maior, desde que tais circunstâncias sejam devidamente comunicadas pela 

Contratada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência. 

5.20. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza 

impostas ao CAU/SC em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou 



 

 

condição deste termo de referência, do edital, do contrato, dispositivo legal ou 

regulamento. 

5.21. Informar ao CAU/SC, no ato de celebração do contrato, o nome do responsável 

pelos serviços, o número do telefone (fixo e celular) e correio eletrônico para 

contato a fim de atender as solicitações durante a vigência do contrato dentro e fora 

do horário comercial. 

5.22. A Contratada deverá disponibilizar, para casos de urgência fora do horário 

normal de expediente, atendimento direto e imediato e encaminhar, no prazo de 24h 

que antecede o plantão, a escala de funcionários que irão cumpri-lo com as mesmas 

informações constantes do item 5.21. 

5.23. Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato. 

5.24. Possuir cadastro na EMBRATUR, conforme a Lei 11.771, de 17 de setembro de 

2008. 

5.25. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 

todo e qualquer assunto e documento de interesse do CONTRATANTE, ou de 

terceiros, de que tomar conhecimento. 

5.26. Reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de passagens aéreas, 

nacionais e internacionais, com fornecimento do bilhete ao interessado, quando fora 

da Sede do CAU/SC, no Brasil ou no exterior. 

5.27. Entregar bilhetes de passagem fora do horário de expediente, em local 

indicado pelo contratante. 

5.28. 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. 

5.29. Reembolsar ao CAU/SC o valor correspondente ao preço da passagem aérea, 

subtraído do valor referente à multa de 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. 

5.30. Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de passagens 

e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o faturamento, efetuando, no 

mesmo, o respectivo abatimento. 

5.31. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da 

vigência do contrato, não respondendo o CAU/SC solidária ou subsidiariamente por 

este reembolso, que é de inteira responsabilidade da contratada. 



 

 

5.32. Manter atualizada a relação das companhias filiadas e com as quais mantenha 

convênio, informando periodicamente ao CAU/SC as inclusões e/ou exclusões. 

5.33. Dotar de infraestrutura adequada, com pessoal qualificado, necessário e 

suficiente para a prestação dos serviços contratados, como também responsabilizar-

se pela manutenção dos recursos nele alocados. 

5.34. Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, especializados 

no trato de tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, 

devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, da empresa, com 

fotografia recente. 

5.35. Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a 

prestação dos serviços. 

5.36. Capacitar seus empregados para as normas relativas à segurança e à prevenção 

de acidentes. 

5.37. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: 

salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, 

fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e 

quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos 

serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer vínculo empregatício com 

os mesmos. 

5.38. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando 

em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 

demais exigências legais para o exercício das atividades. 

5.39. Comunicar de imediato ao CAU/SC toda e qualquer irregularidade observada 

em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar 

necessários. 

5.40. Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo contratante, declaração 

expedida por companhias aéreas legalmente estabelecidas no País, de que é 

autorizada a comercializar passagens em seu nome; que possui idoneidade 

creditícia; que se encontra em dia com suas obrigações contratuais e financeiras 

perante as mesmas e que dispõe de terminal para reservas. 

5.41. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 



 

 

5.42. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 

outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem 

prévia autorização do contratante. 

5.43. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

5.44. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem 

prévia e expressa anuência do contratante. 

5.45. 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 e demais obrigações legais. 

5.46.  Atender as demandas de marcação de passagens sempre que solicitado pelo 

CAU/SC. 

5.47. Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário e frequência 

de deslocamentos (partida/chegada), tarifas promocionais à época de retirada dos 

bilhetes e desembaraço de bagagens. 

5.48. A contratada deverá envidar todos os esforços possíveis com vistas a obter, nas 

solicitações de bilhetes de passagens feitas pelo CAU/SC, as tarifas mais vantajosas, 

ressalvados os casos em que tal não seja possível em razão do tempo da solicitação e 

das políticas tarifárias das companhias operadoras. 

5.49. A contratada deverá disponibilizar 1 (um) funcionário para atendimento do 

CAU/SC, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00, e excepcionalmente, em caráter 

emergencial, nos finais de semana. 

5.50. Deverá disponibilizar, ainda, para casos de urgência fora dos horários 

requeridos, atendimento direto e imediato, por meio de plantões externos, no prazo 

de 24h. 

5.51. Para o atendimento do subitem anterior, deverá informar com antecedência do 

plantão, a escala de funcionários que irão cumpri-lo. 

5.52. Solucionar qualquer tipo de problema relacionado aos serviços (passagens, 

embarques, bagagens, etc.). 

5.53. Fazer remarcação de passagens aérea para quaisquer viagens, cobrando-se 

somente as taxas devidas pela mudança, quando forem necessárias, sem onerar por 

mora, multas e juros. 



 

 

5.54. Envio de horário de voos, tarifas, empresas, e quaisquer outras informações 

que seja requisitada pelo CAU/SC. 

5.55. Para executar os serviços, a contratada deverá disponibilizar pessoal com nível 

adequado para atender as exigências deste Termo de Referência. 

5.56. Efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das companhias. 

5.57. Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas, 

concedidos pelas companhias aéreas. 

5.58. Fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, a comprovação dos valores 

vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, por companhia aérea. 

 

6.  DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO CAU/SC  

6.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos 

que venham a ser solicitadas pela contratada e necessárias ao desenvolvimento das 

atividades relativas às obrigações assumidas. 

6.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração dos serviços nos prazos e 

condições pactuados neste termo de referência. 

6.3. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, 

quando executados a contento e aceitos. 

6.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na prestação dos serviços objeto deste termo de referência para que 

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

6.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

6.6. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às 

dependências do CAU/SC para tratar de assuntos pertinentes aos serviços 

contratados. 

6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este 

Termo de Referência. 

6.8. Comunicar à contratada, a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando 

trechos e locais. 

6.9. Emitir as requisições de passagens aéreas, numeradas em sequência e assinadas 

pela autoridade competente. 



 

 

6.10. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação 

dos serviços contratados. 

6.11. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

6.12. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais 

penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

6.13. Solicitar formalmente à contratada, no caso de não utilização de bilhete de 

passagem, em seu percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor 

correspondente ao trecho (crédito), situação em que a contratada deverá emitir a 

correspondente Nota de Crédito que, por medida de simplificação processual, deve 

se dar mediante glosa dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada 

pela contratada. 

6.14. Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias 

aéreas em razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser 

consideradas. 

6.15. Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser 

processados na próxima fatura emitida pela contratada. 

6.16. Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de 

reversão da totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado 

poderá ser reembolsado ao CAU/SC, mediante recolhimento do valor respectivo. 

6.17. Definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em classe econômica, 

sem prejuízo do estabelecido no art. 27 do Decreto n° 71.733, de 1973 (alterado pelo 

art. 1º do Decreto nº 3.643, de 2000) e na Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 

2009, considerando-se o horário e o período da participação do servidor no evento, 

a pontualidade, o tempo de traslado e a otimização do trabalho, visando garantir 

condição laborativa produtiva. 

 

7.  DO PREÇO 

7.1. O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela contratada, deverá estar de 

acordo com as tabelas praticadas pelas companhias aéreas, inclusive em casos de 

tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pelos órgãos governamentais 

reguladores. 

 

 



 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1.  As despesas resultantes desta contratação serão suportadas pela dotação 

orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.1.04.06.001 – Conselheiros/Convidados e 

6.2.2.1.1.1.04.06.002 – Funcionários. 

 

9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

11.1 O Contrato terá a duração de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado. 

 

 

Florianópolis/SC, 24 de maio de 2017. 

 

 

______________________________________ 

Letícia Hasckel Gewehr 

Analista de Compras, Contratos e Licitações 

  

___________________________________________ 

Filipe Lima Rockenbach 

Gerente Administrativo do CAU/SC 

 


