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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 
N.º 001/2012 

 
 

CONVÊNIO CÁRITAS BRASILEIRA E MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO E SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - 

MTE/SENAES – CONVÊNIO N.º 765102/2011 
 
 
 

A Cáritas Brasileira torna público para conhecimento dos interessados que fará 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO, para execução do convênio em referência, de acordo 
com o previsto no Artigo 11 do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e Artigo 45 
da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, com objetivo de 
adquirir o seguinte SERVIÇO: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS 

AÉREAS. 
 

Data para apresentação da proposta, até: 05/07/2012. 
 
Justificativa para contratação dos serviços: O projeto tem por objetivo a promover o 
desenvolvimento local e territorial sustentável e solidário através de fundos solidários 
em territórios e comunidades urbanas e rurais da Região Norte do Brasil, apoiando a 
disseminação da metodologia de fundos solidários na busca da geração e consolidação 
do trabalho de comunidades amazônicas, melhoria da renda e das condições de vida das 
famílias envolvidas, visando à organização de redes de cooperação entre os Fundos 
Solidários. 
 
CONVÊNIO CÁRITAS BRASILEIRA E MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO/SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA-
(MTE/SENAES) – N.º 765102/2011 
 
O Projeto em tela tem como objetivo garantir o suporte regional e a articulação das 
ações de mapeamento, formação e fomento às finanças solidárias com base em fundos 
solidários. Para garantir a efetividade das ações o projeto propõe etapas de socialização 
das propostas dos projetos para o conjunto de comunidades e entidades 
implementadoras, com o intuito de debater as interfaces das propostas visando garantir a 
unidade das proposições de fomento às finanças solidárias com base em fundos 
solidários. Para tal propomos a realização de intercâmbio entre as equipes para 
aprofundar o debate em torno das metodologias, construção de acordos e confluências e 
constituição de instrumentos de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e 
Sistematização – PMAS. 

 
Nesse sentido, a animação para a construção de uma Rede Nacional de Fundos 
Solidários a partir das discussões das experiências existentes, que desperte o sentido de 
pertença e identidade na diversidade e permita confluências de interesses frente a 
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objetivos comuns e favoreça o fortalecimento de uma plataforma de ação, 
principalmente na construção de Políticas Públicas para o segmento é um objetivos que 
pretendemos atingir quando do encerramento deste Projeto. 

 
São atividades previstas para 2012-2013: 

 
a) Capacitação dos Articuladores Regionais, para aprofundar o debate em torno das 
metodologias, construção de acordos e confluências e constituição de instrumentos de 
Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização – PMAS - Total de 12 passagens 
aéreas, nos sete estados da Região Norte; 
 
b) Realização de 02 encontros por estado para socialização, fortalecimento e 
acompanhamento dos fundos solidários no sete estados da Região Norte – Total de 10 
passagens aéreas. 
 
c) Encontro regional de avaliação de fundos solidários regionais - Total de 36 passagens 
aéreas incluindo os sete estados da Região Norte. 

 

Estimativa de quantidades e valores: 
 

Quantidade de passagens aéreas Valor 
58 R$ 34.800,00 

 
Forma de apresentação da proposta: 

 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A EMISSÃO DE 
PASSAGENS. 

 
Das obrigações da contratada e da contratante: 
 
DA CONTRATADA 
 
a) Cumprir os cronogramas e itinerários apresentados; 
 
b) Resolução de problemas relacionados aos passageiros; 
 
c) Garantir, dentro das condições apresentadas na proposta, a viagem de ida e volta dos 
passageiros indicados pela Cáritas; 
 
d) Providenciar, mesmo previamente e mediante solicitação telefônica, a devida 
reserva, conforme as condições oferecidas pelas companhias, de acordo com a 
conveniência da Contratante; 
 
e) Assegurar a concessão de descontos e a utilização de tarifas promocionais para os 
serviços prestados, sempre que praticados pelas companhias, repassando à Contratante 
todos os descontos e vantagens oferecidas que possam resultar em vantagem econômica 
para a Contratante, esclarecendo que será permitida, pela Contratante, a redução do 
percentual de desconto oferecido pela Contratada sobre o valor do volume de vendas; 
 
f) Manter uma pessoa disponível na sede da Cáritas em horário de expediente para 
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atender prontamente a qualquer momento as reservas, emissões de passagens e 
elaboração de planilhas com horário de chegada e saída dos participantes dos eventos 
nos específicos com emissões a partir de 30 trechos; 
 
g) Disponibilizar uma pessoa da empresa para receber os passageiros no aeroporto na 
data de chegada e retorno dos passageiros durante os eventos, com a finalidade de 
resolver possíveis problemas com a emissão dos bilhetes aéreos; 
 
h) Providenciar reservas, confirmação e emissão de bilhetes de passagens de acordo 
com o Contrato a ser firmado entre as partes e a proposta apresentada, repassando à 
Cáritas eventuais vantagens concedidas pelas companhias de transportes, tais como, 
promoções, cortesias, etc.: 
 
i) Reembolsar à Cáritas, em até 45 dias úteis, pelo preço equivalente ao valor 
impresso, qualquer passagem não utilizada que este venha a lhe devolver, inclusive em 
ocorrência da rescisão ou extinção do contrato;  
 
j) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Cáritas, quando da 
execução dos serviços contratados; 
 
k) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente 
o ônus decorrente, independentemente da exercida pela Cáritas; 
 
l) Arcar com eventuais prejuízos causados a Cáritas e/ou a terceiros provocados pôr 
interferência ou irregularidade cometidas pôr seus empregados, convenientes ou 
preposto, no fornecimento dos serviços do objeto do Contrato; 
 
m) Cumprir e fazer cumprir seus prepostos conveniados, leis, regulamentos e postura, 
bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes 
à matéria objeto do contrato, cabendo-lhes única e exclusiva responsabilidade pelas 
conseqüências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes; 
 
n) Será de inteira responsabilidade da contratada as despesas diretas e indiretas, tais 
como: salários, alimentação, transportes, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciárias e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem 
devidas aos empregados no desempenho dos serviços, objeto da licitação, ficando ainda 
a Cáritas isenta de qualquer vínculo empregatício com esses trabalhadores; 
 
o) Manter atualizada a habilitação exigida no Edital; 
 
p) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários na contratação do objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
seu valor. 

 
DA CONTRATANTE 
 
a) Proporcionar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
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b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços; 
c) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do contrato a ser firmado; 
d) Providenciar os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas, nos prazos fixados. 
 
Do valor previsto dos serviços: 
 
O valor previsto para aquisição de passagens aéreas e terrestres durante o período de 
execução do contrato será de R$ 34.800,00 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos Reais) 
 
As despesas decorrentes serão custeadas pelo convênio Cáritas Brasileira e Ministério 
do Trabalho e Emprego/Secretaria Nacional de Economia Solidaria (MTE/SENAES) – 
N.º 765102/2011. 
 
Do Período de Execução/Vigência: 
 
O contrato será executado no período de um ano a partir de sua assinatura, podendo ser 
renovado. 
 
Do Pagamento: 
 
O pagamento acontecerá até o 20º (vigésimo) dia após a prestação do serviço e emissão 
da respectiva nota fiscal e fatura, e esta atestada pelo setor responsável do recebimento, 
emitida de forma legível e sem rasuras, constando o número da conta bancária, o nome 
do banco e a respectiva agência. 
 
Na hipótese de atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente 
obedecendo à legislação vigente. 
 
Para receber o pagamento será necessária a apresentação com a nota fiscal das certidões 
discriminadas no item seguinte, devendo ser juntadas ao processo para verificar se a 
situação da empresa é a mesma constatada na fase de contratação; caso contrário não 
será efetuado o pagamento. 

 
Da regularidade fiscal para contratação 
 
Para a contratação e pagamento a empresa/organização deverá apresentar os 
seguintes documentos: 
 

o Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

o Objeto social compatível com o serviço ou produto fornecido; 

o Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

o Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais, emitido pela 
Secretaria Receita Federal SRF; 

o Certidão da Dívida Ativa da União, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda 
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Nacional – PGFN; 

o Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS); 

o Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 

o 02 Atestados de capacidade técnica com data inferior a 12 meses. 

 

Estes documentos só deverão ser enviados no momento da contratação. 

 
Local e dados para envio das propostas: 

As propostas deverão ser dirigidas a:  

Cáritas Brasileira Regional Norte II 

Projeto Fundos Solidários Nacional – Convênio MTE/SENAES – N.º 
765102/2011 

Endereço: Travessa Barão do Triunfo n°3151, Bairro do Marco – Belém/PA 

Telefone: 91 3226-9273/3347-9803 – Fax 91 3226-9276 

Informações: 91 3226-9273/3347-9803 (Emerson Zagalo ou Alison Castilho) 

 

Data para apresentação da proposta: 05/07/2012 
 
 

O resultado e demais informações sobre o processo serão divulgadas na página da 
Cáritas: www.caritas.org.br; www.caritasnorte2.wordpress.com.  

 
 

Belém, 21 de Junho de 2012. 
 

 
Lindomar de Jesus de Sousa Silva 

Coordenador Executivo Regional 
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MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

PROPOSTA DE PREÇO EM ATENDIMENTO À COTAÇÃO PRÉVIA DE 
PREÇO Nº 001/2012 

 

À 

Cáritas Brasileira 

 
Projeto Fundos Solidários na Região Norte – Convênio MTE/SENAES – N.º 
765102/2011 

Endereço: Travessa Barão do Triunfo n°3151, Bairro do Marco – Belém/PA 

 

 

Nós da EMPRESA/INSTITUIÇÃO TAL XXXXXXXX, CNPJ xxxxxxxxxxx, 
apresentamos nossa proposta de preço para o serviço especificado na Cotação de Preço 
em referência. 
 
Nossa proposta é de xxxxxxxx% (xxxxxx reias) de desconto. 
 
 
 

Cidade e data 
 
 
 

Responsável pela a empresa 
 
 

Carimbo de CNPJ 


