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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 003/2015 

 

 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

 

O Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo - CEFURIA, entidade privada sem fins lucrativos, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 76.660.844/0001-

20, com sede na Rua Desembargador Motta, 2791, Bigorrilho, CEP 80.430-152, Curitiba – PR, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a Cotação Prévia de Preço, tipo 

Menor Preço, no âmbito da proposta de Convênio nº 811901/2014, celebrado com a Secretaria 

Nacional de Economia Solidária – SENAES/MTE, objetivando a contratação de serviços de 

fornecimento de passagens aéreas. 

 

A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, pela 

Portaria Interministerial nº. 127, de 29 de maio de 2008 e suas alterações. 

 

1. OBJETIVO 

 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de passagens 

aéreas para a execução de reuniões, seminários, oficinas, destinadas aos contratados e convidados no 

âmbito da referida proposta de Convênio. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação visa cumprir as metas abaixo especificadas da referida proposta de convênio, 

conforme consta no Projeto Básico e Plano de Trabalho do convênio nº 811901/2014, celebrado entre 

CEFURIA e Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES/MTE. 

 

Meta Etapa Serviço Período Unidade Quantidade Valor 

máximo 

Meta 6 Etapa 2 Fornecimento de 

passagens aéreas (06 

idas e 06 voltas) 

Mar/2015-

fev/2017* 

Unidade 12 R$10.560,00 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Item Período Unidade Quantidade Valor máximo 

Passagens aéreas nacionais - trecho 

Curitiba(CWB)-Brasília(BSB)-

Curitiba(CWB),categoria 

econômica. 

Mar/2015-

fev/2017* 

Unidade 12 R$10.560,00 
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Reservar, emitir, marcar, remarcar, endossar passagens aéreas nacionais, classe econômica, com 

fornecimento de bilhete eletrônico, físico ou através de quantidade de passagens nacionais. 

 

 

4. DA ENTREGA DA PROPOSTA 

 A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da empresa, não poderá ter 

emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome ou razão social, endereço 

completo, telefone, fax e e-mail e deverá estar assinada pelo representante legal de empresa. 

Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com 

validade não inferior a sessenta (60) dias. 

 A proposta deverá ser entregue pessoalmente ou via Correios, até às 17h00 do dia 12 de 

março de 2015, à Rua Desembargador Motta, 2791, Bigorrilho, CEP 80.430-152 Curitiba – 

PR, ou então enviada, via cefuria@cefuria.org.br até o dia especificado acima. 

 Em anexo à proposta deve seguir cópia das certidões que comprovam a boa 

regularidade da empresa junto aos órgãos públicos sendo elas: fazendas federais, estaduais e 

municipais (com exceção do DF); FGTS; INSS. (em caso de propostas enviadas por e-mail, as 

certidões podem ser enviadas em formato digitalizado). 

 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

A escolha recairá pela proposta que apresentar MAIOR DESCONTO PERCENTUAL ÚNICO sobre o 

faturamento, dentre as empresas classificadas. 

Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por sorteio. 

 

Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atendam às exigências contidas nos itens 3 e 4; 

b) apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

c) ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda que 

contrariem no todo ou em parte o presente Edital. 

  

O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via e-mail e/ou por ofício. 

 

6. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

A Contratada iniciará a prestação destes serviços imediatamente após a assinatura do instrumento 

contratual. 

 

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O prazo de vigência do contrato será de 24* (vinte e quatro) meses, conforme vigência do Convênio. 

 

Curitiba, 23 de fevereiro de 2015. 
 

 

Maria das Dores Tucunduva Santos 

Coordenação Executiva 


