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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens 
aéreas e serviços correlatos, por um período de 12 meses, para o Departamento Regional do 
Sesc/DR-PA. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:  

2.1. Considerando o aumento do quantitativo de passagens aéreas expedidas em favor de 
funcionários, convidados e/ou colaboradores eventuais deste Regional, os quais rotineiramente 
necessitam locomover-se para outras cidades e demais unidades do Sesc, para manter as atividades 
funcionais, essenciais ao cumprimento da missão institucional, faz-se necessária à contratação de 
Empresa que opere no ramo de passagens aéreas e que disponha de condições para pronto 
atendimento. 

 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

3.1. A contratada deverá observar as normas legais a que esteja sujeita para essa atividade, e: 

3.1.1. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se os casos em que 
o SESC autorizar emissão por outra tarifa com a devida justificativa. 

3.1.2. Em caso de emissão de passagem aérea com erro e/ou omissão, comprovadamente 
atribuível a Contratada e que comprometa sua utilização, a contratada deverá providenciar a 
correção, e, ainda, arcar com eventuais prejuízos que isso acarretar. 

3.1.3. A contratada obriga-se a disponibilizar para o Sesc/PA relatório por email, decorrentes da 
emissão de passagens aéreas emitidas e não utilizadas. 

3.1.4. Os relatórios deverão ser emitidos por email compostos por todas as informações do voo 
(nome do passageiro, trecho, ne voo, companhia aérea, horários, motivo do cancelamento, extrato 
com detalhamento dos valores, inclusive das multas aplicadas), com base legal nas regras tarifárias 
de cada passagem aérea. 

3.1.5. Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, frequência de partida e 
chegada das aeronaves, como também das tarifas promocionais à época da emissão do bilhete. 

3.1.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 
por seus empregados ou prepostos, por ocasião da emissão e entrega dos bilhetes, 
responsabilizando-se, inclusive, pelas despesas decorrentes de passagens aéreas emitidas sem 
autorização expressa do gestor responsável do Sesc/PA. 

3.1.7. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pelo 
Sesc/PA, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e feriados, 
devendo o bilhete estar à disposição do Sesc/PA em tempo hábil para o embarque do passageiro; 

3.1.8. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos 
não-utilizados, independentemente de justificativa por parte do Sesc/PA; 

3.1.9. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem 
ou de desdobramento de percurso, mediante documento oficial apresentado pelo Sesc/PA, sendo 
que, nos casos em que houver aumento de custo, com requisição de valor complementar e, se 
houver diminuição de custo, com emissão de ordem de crédito a favor do Sesc/PA, a ser utilizado 
como abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
do recebimento do ofício; 
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3.1.10. A contratada deverá obedecer aos seguintes prazos: 

a) Propostas de preços de Passagens aéreas nacionais: no mesmo dia da solicitação; 

b) Emissão de Passagens aéreas nacionais: em até 01 (um) dia útil; 

c) Alterações e remarcações: em até 01 (um) dia útil; 

d) Emissão de Passagens aéreas internacionais: em até 02 (dois) dias úteis; 

3.2. Do preço: 

3.2.1. 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. 

3.2.2. 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, conforme 
determina a IN/MPOG nº 07, de 24 de agosto de 2012. 

3.2.3. O órgão ou entidade pagará, ainda, à contratada o valor total da tarifa do bilhete (passagem 
aérea + taxa de DU) excluindo a taxa de embarque. 

3.3. A CONTRATADA deverá entregar todas as notas fiscais ou faturas das companhias aéreas, 
relativas às passagens aéreas constantes das faturas, no momento de sua apresentação para 
pagamento.  

3.3.1. Havendo diferença em desfavor da Administração, entre o valor cobrado e o valor informado 
pela companhia aérea, a CONTRATADA deverá adotar providências com o objetivo de devolver os 
valores cobrados a maior. 

 

4. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

4.1. O Sesc/PA reserva-se o direito de cobrar da CONTRATADA e a CONTRATADA obriga-se a 
fornecer ao Sesc/PA toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto deste 
Contrato, bem como a facilitar ao Sesc/PA a fiscalização da execução dos serviços ora contratados. 

4.2. A fiscalização deste Contrato será realizada por servidor a ser indicado pela Diretoria. 

4.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

4.4. O Sesc/PA reserva-se o direito de exercer a fiscalização sobre os serviços e, ainda, aplicar multa 
ou rescindir o Contrato, caso a CONTRATADA desobedeça quaisquer das cláusulas estabelecidas 
neste Termo. 

 

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Manter consultor de relacionamento disponível em horário de expediente, das: 08:00h as 
12:00h e 14:00h as 18:00h, por telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação de fácil 
utilização, para atendimento prioritário às demandas; 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010   
Fone / Fax.:. (91) 4005-9560 • E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

3/4 

6.2. Disponibilizar atendimento de plantão com consultor de relacionamento para atendimento 
durante 24 horas. O atendimento poderá ser feito por telefone celular ou qualquer outro meio de 
comunicação (inclusive em finais de semana e feriados), possibilitando a efetiva solução para 
eventuais problemas decorrentes da prestação de serviços, bem como dar suporte a atendimentos 
emergenciais que extrapolem os dias/horários determinados no atendimento normal. 

6.3. A contratada deverá fornecer o número de telefone do atendimento ou qualquer outro meio de 
comunicação de fácil utilização para atendimento ao plantão; 

6.4. Outros serviços que se incluam no âmbito de atuação de CONSOLIDADORA, AGÊNCIA ou 
OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO, poderão ser requisitados à proponente que vier a ser 
contratada. 

6.5. A contratada deverá manter preposto, aceito pelo Sesc/PA, durante o período de vigência do 
Contrato, para representá-la na execução e gestão do Contrato. 

6.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ato convocatório, sob 
pena de rescisão unilateral do Contrato. 

6.7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
constantes na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com o Sesc/PA; 

6.8. A Contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto desta licitação, salvo se 
houver prévia autorização do Sesc/PA. 

6.9. Efetuar os serviços de reserva e fornecimento de bilhetes de quaisquer passagens aéreas, 
nacionais e internacionais, solicitadas pelo Sesc/PA; 

6.10. Fornecer bilhetes de passagens de todas as companhias aéreas nacionais e internacionais, 
sempre procurando a tarifa de menor preço, conciliando com os horários solicitados pelo Sesc/PA; 

6.11. Prestar informação ao Contratante sobre as opções de frequências de voos (partida/chegada) 
e outras informações necessárias para a viagem do passageiro; 

6.12. Efetuar reservas, marcação, remarcação, cancelamentos, reembolsos e créditos de 
passagens aéreas para o Sesc/PA, utilizando, prioritariamente, as tarifas mais econômicas; 

6.13. Reembolsar o Sesc/PA a quantia paga com base no preço impresso no bilhete de passagem 
aérea não utilizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da solicitação de 
reembolso, deduzidos as multas que porventura sejam cobradas de acordo com a legislação vigente; 

6.14. Dar assistência aos passageiros, subsidiando-o com informações e orientações necessárias e 
pertinentes para a viagem, tais como casos de cancelamento, atraso ou overbooking do voo, 
remarcação, créditos, seguro obrigatório e outros problemas ou dúvidas; 

6.15. Emissão de relatório demonstrativo das passagens fornecidas, através de EMAIL. O 
Contratante se reserva no direito de pedir quaisquer outros relatórios que eventualmente necessitar; 

6.16. Ressarcimento ao Sesc/PA de valores eventualmente faturados a maior, corrigidos de eventual 
perda; 

6.17. Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com o Sesc/PA, para o fluxo operacional 
da prestação de serviços objeto deste edital; 

6.18. Providenciar em até 24 horas após o recebimento do pedido, cotação para seguro de 
acidentes pessoais e assistência médica e odontológica; reembolso de despesas hospitalares e com 
farmácia; traslado e repatriamento em caso de acidente/doença ou morte, em viagens ao exterior. 

6.19. O seguro previsto no subitem anterior deve conter, no mínimo, as seguintes coberturas: 

a) Cobertura de morte acidental; 
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b) Cobertura de invalidez por acidente. 

c) Após a cotação apresentada pela contratada, o Sesc/PA informará a Contratada sua opção e 
requisitará a aquisição do seguro/assistência. 

6.20. Os serviços de seguros serão prestados pela contratada sem nenhum custo adicional 
referente à corretagem ou comissão para o Sesc/PA, devendo a contratada apresentar ao Sesc/PA 
no mínimo a cotação de 03 (três) seguradoras. 

6.21. Designar pessoal qualificado para a execução das atividades decorrentes deste objeto, 
responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos serviços objeto deste edital, devendo ainda 
comunicar imediatamente ao Sesc/PA as mudanças no quadro de funcionários que afetem esta 
prestação de serviço; 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

7.2. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que se verificar no fornecimento dos 
bilhetes de passagens ou na prestação de quaisquer outros serviços, podendo interromper 
imediatamente a execução do Contrato. 

7.3. Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, por intermédio de um gestor de contrato. 

7.4. Atestar as faturas correspondentes ao fornecimento e aos serviços executados. 

7.5. Efetuar os pagamentos na conta bancária informada pela licitante em conformidade com o 
cronograma de pagamentos do Sesc/PA. 

7.6. Efetuar a reserva/confirmações dos serviços, através de e-mail. 

7.7. Atestar as faturas correspondentes ao fornecimento e aos serviços executados. 

7.8. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à execução dos serviços. 

7.9. Aplicar as penalidades e sanções regulamentares e contratuais. 

7.10. Convocar para reuniões de alinhamento, nivelamento sobre a execução dos serviços, sempre 
que julgar necessário, com a CONTRATADA para esclarecimento de eventuais dúvidas e tratamento 
de desvios e incorreções. 

 
 

 


