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Nata[/ RN, 2]. de Setembro de 20].8

fundação Cultural Palmares

SCS, Quadra 02, Bloco C, Se Andar, Edifício Toufic - 8rasília/DF - CEP 70.302-000

À

Ref. PROPOSTA 0E PREÇOS E 0ECÜRAÇÕES 01yErt$8
Edital do Pregão Eletrânico 005/2018
Processo Administrativa 0].420.102062/2018-12
UASG 344.04} ./

PrezadosSenhores.

A empresa Agência Aerotur Ltda, estabelecida à Ri.ia Apodi. S83, Tirai, em Natal/RN, CEP S9.020-130.
CNPJ no Ministério da Fazenda - sob o N.ç 08.030.124/0001-21, inscrição Municipal N.e ]O]..414-5. fode
PABX's {0xx 84 3220.2999) e FAX's (Oxx 84 3211 5715}, e-mail: adriana@aerotur.com.br

intermédio da sua lepÍggg!!!bale..!gxa.L Mana Amélia Carvalho Comes.
Empresária, brasileira, casada, portadora do RG N9 364.876 SSP/RN, CPF Ng 596.681.804-53, residente e

domicilíado na Rua Dienísio fllguelra, NÇ 864, Apto 201, CEP 59.014-020 - Petrópalis, Natal/RN,
conforme Edital e fins das necessidades desta FUNDAÇÃO, APRESENTAMOS:

Í. PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÕES DIVERSAS

i.ox. DECLARAÇÃO - IDeNTlriCAÇÃa oo LiçifAnTe
Razão Social: AGÊNCIA AEROTUR tiDA

CNPJ: 08.030.124/0001-21 1nsç. Estadual: ISENTA Insç. Municipal; 101.414-5

Endereço; RUA APODO, 583, TIROL Cidade: NATAL/ RN CEP: s9.020.130
Telefone: 84 3220 2999 Fax: 84 32Q1 251S

E-Hall: comerçfal@aerotur.com,br adrlano@aerotur.com.brj gerlane@aerotur.com.br

1.82.DADOS BANCÁRIOS

Banco: Dançado Brasil S/A no: OO! Agencia: 0022-1
Contado: Mõnica Carta Oliveira Telefone: 84 3216 4535

C/Corrente ne: S2.714-9 Praça: Natal/RN
E-mail: monicacarla@bb.com.br

l.g3. DECLARAÇÃO - DADOS DA REPRESENTANTE LEGAL - ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Mana Amplia Carvalho Games CPF: S96.681.804-53 RG: 364.876 5sp/RN
Carga/ função; Diretor Executiva Naturalidade: Recite/ PE Nacionalidade: Brasileiro
Telefone: 84 3220 2980 Celular: 84 9 9402 2334 E-mail: adriano@aerotur.com.br

Endereço: Rua Dionisio Filgueira. 864, Apto 201, Petrópalis Cidade: Natal/ RN CEP: 59.014-02a

,/'

1.04. DECLARAÇÃO - OBIETO/ ESPECIFICAÇÃO

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de agendamento de viagens, sob

demanda, para voos regulares Internacionais e domésticos atendidos pelas companhias aéreasS.,.-"'
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital em referência e seus anexos

1,0S. DECLARAÇÃO - VALIDADE DA PROPOSTA

Deparamos, sob as penas da iei, que nossa )ropcsta tem validade de êÕ;jsessertta) dias, contadas da
data desta apresentação
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1.07. DECLARAÇÃO - VALORES

Declaramos, sob as penas da Lei, que nos preços cotado

impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens e demais encargos, de quaisquer natureza, que se façam
r\dispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos concedidos.

Na oportunidade, declaramos que os preços serão írreajustáveis durante a validade da proposta e que
abrange inclusive todos os custos operacionais, razão pela qual os sewiços serão prestados sem ónus
adicional.

/

Declaramos ainda que o valor total estimado para a períada de 12 {doze} meses, envolvendo fados cs

serviços de repasse e de agendamento foi indicado no item 12.1 do Arlexo 1, Termo de Referência e que

os valores estimados para o período de 12 (doze) meses. correspondentes a remuneração dos serviços
de agendamento de viagens, itens 01, 02, 03 e 04. para emissão, alteração e cancelamento de bilhetes

doméstico e internacional, bem como de emissão de seguro viagem, obtidos por meio de pesquisa de
mercado no site do painel de preços, encontra-se indicado no item 12.5. do Anexo l. termo de

ererencia

l.D8. DECLARAÇÃO - SISTEMA OPERACIONAL

Declaramos. sob as penas da lei, tema 0peraclorlal eletr.õíl;ço
habilitado e interligado com as bases de dados e sitas das companhias aéreas brasil iras com VOOS
OOMESTiCOS regulares e das principais companhias aéreas estrangeiras citadas no subitem 9.2 do
Termo de Referência e do sistema GDS AMADEus

/

Pregão Eles: Q05/2018 -- Processo Adi
: Q14ZO.102062/2018.12 - UASG 344.041 - Fundação culitç il Palmares

CEP 59.020-130 - TeLeFOtye: + 5S (84) 3220-2999 FAX: {84) 32]1.5?}5
ecepoNE: + ss (84) 332õ-8872 rAx: l8i) 3326-8872

ZO.015467.10.0001-5 LATA: 57-5-062$3 SNEA 071

 

:ONSTRUCAO A ÃÕÍ '''TÊÜIIÕNRêEIÕÃNDÀ$1êI:FÊÜEOêÍ:aIêÕ7ÊF

31/i2/18 6.6$6,67

25 CIRCUNSCR ÇAO C)E SERVIÇO M L IAR
CSM FORTALEZA/ CE - CEP 6a41i 2a5

RUA FLQRIANO PEIXOTO. S/N. CENTRO -
3Í/i2/18 IS.844.39

?! BArALHÀO OE INF aTARiA   
2g BATALHÃO FERROVÚRIQ   

lteml DescriçãedoServiço IQtdelVirUnitárial VlrTatal

01 l Serviço de emissão de bilhetes de passagem
Nacionais

02 Serviço de emissão de bilhetes de passagem
nternaçiçnai

694 R$ O,O! R$ 6.$4

18 ns a,o] R$ a,18

« Ê:::=, 1. .::::: :151:1ti

06 Repassa-Voosinternacíonais """" 'Í 18 RS 4.0s8.se i ng 7a osa nn
07 Repassa-Seg R$ 172 87  

Valor fatal; Seiscentos e noventa e nove mil. cento e tre?e reais p mover
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34e BATAKLHÃO DE INFANTARIA

} MECANIZADO
AV REPÚBLICA ARGENTINA,, 593, CENTRO - FOZ DO

!çyAçu/ pn - CEP as8si-zoo l 3i/i2/]8
BR. !63 KM 729, S/N, VILA SAO PAULO . COXIM/ MS
$e;p;;79400:99g .......... .... ... i i9/0õ/!9

AV. SALVA JARDIM, 110, REBOUÇAS . CURIT18A/ PR .

.Çgel9Z}Q.QQQ . .. l i8/0s/19
RUA VALDECI DOS SANTOS, 115, PtNHEIRINHO í

CURIT}BM PR - CEP 811SQ-370 Ê 18/0S/]9
PRAÇA COLOly'laIA, S/N, CENTRO - TABATINGA/ AM

.ÇÊe.Ê2Êl9:99P ... ............ ................. .. ........... . ..... .. 1 .... 3 1/12/18
RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N. BAIRRO ALTO

...AQutOAUANA/ MS - CCP 67000.000 i 28/02/}9
SETOR POLICIAL SUL ÁREA 5 QUADRA 3. S/N, SE'TOR

SUL - 8RASiLIA/ Dr - ÇeP 70610-ZOO i 2S/02/19
RUA MANOEL CASTRA. 1.170. CANDELARIA

.NATAL/RN - CEP 59,0õ4-0iO i 3i/!2/ZO
AV PEDRA RAMALHO, 5?00, PASSARÁ - FORTALEZA/
Ce..CÊP 60743-902

AV 31 DE MARÇO, S/N, PiNnEiniNHO .. CURITiBA/

i3.333,33 l

47 BATALHÃO DE INFANTARIA MS

l 5e BATALHÃO 0E SUPRIMENTO

25.762,58

35.616,44

SQ8ATALHÃOLOGISTIC0

8e BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

9pBA'FALHÃ0 DEENGENHARtAE
COMBATE DO MS

21.36$.86

S6.481,48

L4GENC}A ESfP.q4Ç BRASILEIRA

33.6S9,04

189.132,64

l ALESAT COMBUSTÍVEIS

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

(CONA. 2018/125}
BASE DE. ADM E APOIO DA S9 DIVISÃO DE

300.000,Da

24/01/.!9 } 2.214..824.19
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J

!!!$ÇEg Í p -crp aliso 28 i i8/0s/is i ó34.sz0,5s
AVENIDA BRASEL 2SS4e. DEODORO . RÊQ DE

BASE DE APOIO LOGÍSTICO DG EXÉRCITO Ê JANEIRO/ RJ - CEP 21615-33S 32/12/18 63.212.44

CÂMARA OOS DEPUTADDS DIRETORIA } PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, PLANO PiILOTO

GERAL Ê 8RASILIA/ DF . CEP 701aO.aOO 17/05/19 4.34g.590.8$
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA } AV DEZASSETE DE AGOSTO. l.OZO. CASA FARTE

REGER\'A Retire } RECITE/ PE . CEP s2061.$40

CMOO DA 7' R G MIUTÀR/7' OIV:SÂO DE IAV WSCaNDÉ bÉ ÜÕ ÍÊÕÊãLbÕ'I98. ENGEN Õ
[ DO hqEIO - RECITE/ PE - CEP S0730-120

31/Í2/18 2.692.41

  
&V PRESIDENTE VERGAS. 2800. SANTA CARMELIA

COLÉGIO htILITAR DE CAí\lp0 GRANDE l CAMPO GRANDE/ VS - CEP 79iiS-81C  
RAÇA CONSELHEIRO THONIAS COELHO. o}   

COhnANOO OA aip ReGiÃo MiLiTAR i)E l AV oo EXERCITO. s/N. PLANO PILOTO - ÕRASILIA/
BRASÉLIA Ê DF « CEP 7a630-903 02/09/18 1.911.23

COMANDO 11e BRIGADA DE INFANTARIA l AV SOLDADO PASSARINHO,, S/N. CHAPAOÃO

LEVE Ê CAUPÍNAS/ SP - CEP 1307Q-115

cohaANoo DO COMANDO MiLiTAR DO i RODOVIA 8R 232. KU 7. s/N, CURADO nECtFE/ PE
NORDSTE Ê CE P 509S0 0C0

COMANDO F4 LOTAR SUL SI REGIÃO l RUA 31 De MARÇO, S/N. P N}4E]R NHQ CL;Rm8A/

avi2/ie 35.260.12

31/12/18

2#07/19 2$7,e$8.75

SS0.627.S?

COMDO DA 101 REGIÃO hTILITAR-DESLC)C av ALBEnTO ucpoNlucENO. s/v. CENTRO - i
FORTALEZA/CE-CEpeoOss-Oao l 11/12/18i 70.11494

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS
F4FNERÂÊS

S8N. QUADRA OZ A$A NORTE BL H, S/N. SBN
BRASiLI/y OF cep 7004a-s04 28/}Z/18 1 1.7}0.461.54

CONSELHO De AnQuiTeTunA E l AV Rui nAn80sA, i3õs. GRAÇAS - ReClre/ PE - CEP
yR8ANiSNia DE PE Ê $20sQ ooo 11/a6/19 59.3Q2.$S

CONSELHO DE ARQUITETURA E ; RUA CONSELHEIRO MORTON FARIA. !44D. LAGOA

URRA i5 aa OO nCPI l NOVA NATA./ P.N CCPS9075-Z30 29/97/19 34.39$.93

2NSeLHO FEDERAL OE AOMINiSTRAÇAO l Seus quAonA oi BLOCO L COF crA, s/N, SEUS -;F;" ' '"' " '''''''"""''"''''' l i ini;'or'.';;ã;;i;;;
CONSELHO REGIOr4AL DE Ê RUA CORONEL DULCIDIO. ]S65. AGUA VERDE

ADMINISTRAÇÃO co PARANÁ i CUnlTÍBA/ PR - CEP sc2sa-ioa

31/i2/18   
CONSELHO REGIONAL DE ENFERNIAGEM I PRAÇA ALhIIRANTE COELHO NETO. C2, BARRIS - Ê

! S.qLVADOR/8A.CEP 40a70.130 1 16/e8/19 Ê 83.888.15
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E } AVeNiDA 8RÊGADE}RO FARDA Limo. !059

nqUtTETUnASP l PINHEIROS. SAO PÂULO/sp-cePoi4sz-$20 i os/ia/i8 l 79.6ss,46
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l nuA PASTOR cíceno iPóütõõinocHA, 23
ONÇALO DO AMARANTE/ RN - CEP

31/12/18
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qUCLEO ESTAOUAL o: r-'lNisrERio OA ÁÜ   
yUCLEO ESTADUAL Oa M N $rER10 DA
SAUDt NO AMAPA

=Çãi;fÕiiãaÊaãÕiaiÇÃ[ÉÕ:::i73ÃNIF B8,06b.92

uuciÊãÊifiÕÜÃÍÕÕ'iiiÜi:iERi6bi'
$AUDENOPARA  13/VÜ/ayl bb.)4õ:99

  r4.740.72

  

 
.31í!!(llL. (Lly!:ss

3i/i2/ig i isõ.913.is

S8N . qD 02 BL C. S/N, S8N . BRASILiA/ DF - CEP
runoAÇÃO oe Apoio A PEsQuisA oo or l 700aa.n?n   

AV FRANCiSco MOTA. 572. PIES. CASTA E SELVA -
E\zDp8çâgS!!!Mêj8çâ.gyqlJÇ.:.r.gQ {3êç!!i9$9[Ba=SÊlâ9941=!Pg i og/05/i9

;E=liâ"' ,"--""'-"'"" T
]Vo IAL SUL-URASiUA/DF- l /i9

RUA DO HOSPÍCIO, 5$3, BOA VISTA - RECITE/ PE
HOSPITAL miLITAR DIAReA DOR[CIPE i CEPA 050 nsn l n /ll/l.

75 8SL.65

11.4S6.16

ESTRADA DO RE MENTOR. S665. CÀNTAGALO - RIO

!E !! $g ooo l is/05/!g l i4.246.5a
AV CONTORNO NOnTt. !o. OEST. iNOUSrniÀt :

irct-cAupusuAn3çêl6g.. ..}#8$4Ç$Nêg/Çe :$c!.!!gêê:âlt l 3Vl2/181 34.078,zl
RUA ENG JOÃQ ALFREOQ. S/ÚI ÜãD:IÜ

;!gç'ooo l juiz/i8 l za.azs 4i
qV PIES TANCRtDO fqEVES. S/N, JAR ! i

!! si/i2/ia l is.93i,e9
AVENIDA VICENTE liMÕES. 1.211. NOVA POUSA

NST NACIONAL OE COLONÊZACAO E l AV AFONSO PENA. 3$ea. CRU2ER0 BELO

REFORMA AÇnABlâyC l HORIZONTE/ MO . CIP SOi30.009
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E R
AGRARIÀDO MT Af)MÊNlqTRaTl\ín riiFÀnA/ nT rn ?çlnnn na

31/12/}8 191,827.2C

IN5TITUTQ DE DEFESA E INSPEÇÃO
AGROPECUARIADOFN

BR 101 KM O - CENTRO ADMINISTRATIVA, É?N
LAGOA NQ\-A - NATAL/ RN . rFP qQnnn.nna   
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F'REGIÃO

UNIVERSIADEFEDERALDESANTA
CATARINA

UNIVERSIDADE

SUL

i '"v/ avl qvnvnn vz/. a/ iv, ryn uv) l Klaul\l
i 5VPtRIQRES . BRAS{LIA/ DF - CEP 70070-080
CAMPUS

RUA COSE LOURENÇO KELMER. S/N. SAO PeDRa

E.ORA I JUIZ DE FORA MG - CeP 36036-900

111blJUü!; Vinte e cinco miihõ!:!àg!.çe.nlg11densseLe mi

1.10. DECLARAÇÃO - CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaramos, sob as penas da lei, que estamos cientes e concordamos com TODAS as cond ções
estabelecidas no Edital em referência e seus anexos. '

!.ll. DECLARAÇÃO - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, para fins de

atendemos ao$ critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socíoambiental, respeitando as
normas de proteção do meio ambiente. gm conformidade com a Instrução rlormativa 001/2010 da

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Pregão Eletrõrtico n. a05/Za18 - ?foçesso Adi
stíãtivo a.talo.t02062/2018- 12 - \JASG 344.Q41 - f:undaÇão Cult 11 Palaltar
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wl9Q E""'- " : ::.E: ::S F:!E:E::« «: .óõõ:iÃãm  
y.Z/l,y8

qrnvlçà ÜÀ

...llêl419i!:::Çgl932:1:21Ls/os/i8 24.038.46

24 C38,4$

?7Q.493,56

rRIBUNAL OE coNTAS 00 E5TAOO ot 5p l AV.í'lnccl PEstAnA, 3i5, CENTRO - SAO Pauta/

222.7SQ.S$

L61.875.98

127.972.03
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1:12. DECLARAÇÃO ÇÕES OPERACIONAIS

Declaramos, sob as penas da iei. que possuímos as condições operacion
bilhetes de passagens, em conformidade com as políticas comerciais e financeiras das principais

companhias aéreas e que estamos plenamente aptos a emissão dos bilhetes de passagens aéreas das
companhias aéreas com as atividades regulares e possuímos as condições operacionais necessárias à

embsão dos bilhetes de passagens, em conforme com as políticas comerciais e financeiras das principais
companhias aéreas, nos termos da art. 8 da IN-SLTI 3/2015. Oportunamente, apresentamos a síntese da
nosso Parque Tecnológico

1.13. DEPURAÇÃO - PESSOAL TÉCNICO

Gestão Governamental {Turismólago}
Michel1 8assani Valle 8 da Silvo(84 9 9108 81isl

Gestão Contrato (Administradora de Empresa) ...''
Gerlane Brasi1(84 9 g416 70021
CoardenaçãoCorparatiw tTurlsmólaBa) /
Faltara AraúJo (84 9 9419 1752) /
Supervisão Faturas (Graduando em Administração de Empresa) '/
Ricardo Souza€84 9 9419 1762) .
Supervisão Aeroporto (24h) -/
Raiyson Adyson parques da çgta Sobres (84 9 9423 8726)
TELEFONE 0800 884 2999 ./

micheíl(Paerotur.com .br

i.14. 0ECLA83Ç49..- SISTEMA OC GeSTÃo DC ViAGeNS CORPORATIVAS

Declaramos, sob as penas da lei, que es tema

Onl ne via Web Cse/r-bookg tao//, todas as vantagens concedidas pelas Companhias Aéreas, em relação /
às tarifas e descontos, entre outros, obrigando-nos, ainda, a repassar ntegralmente à cantratanEe todos ,./
os descorttcls prorr ocionais concedidos pelas Companhias Aéreas, sobre os paços das passagens. '.'/

CPF ng 596.681.804-s3 - RG 3õ4.8Zõ'Sgp/RN

Pregão €1etrõnica it. 00S/2018 Processo Administrativo Q}42Q.l02Q62/2018-12 - UÀSG 34Ó.Oa! + Fundação CullturBI Pal
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SEl;'TRAI - 5819471 - Contrato
https ://sei.trfl j us.br/sei/control odor.php?acao:doc umento.i mpri mi r.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA I' REGIÃO

CONTRATO-5819471

CONTRATO N. 0018/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SER\'lÇOS DE
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE ENTRE SI CELEBRANI A
UNIÃO, POR INTERn'IEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA I' REGIÃO, E A AG ÊNCIA AEROTUR l.TDA-EPP.

CONTRATAN'r'E: UNIÃO/Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no
CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAU/Sul;''Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais
Superiores, Brasília, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
diretor-geral da Secretaria, CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, CPF n
480.325.571-72, RG n. 1 .015.832 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital.

CONTRA:FADA: AGENCIA ÀEROTUR LIDA . EPP, inscrita no CNPJ/MF 05.120.923/0001+:09.

sediada na RuaêjApodji:::583,8 Sala 02, 1'mandar -- Tirol, Nata/RN, CEP: 59.020-130, telefone
84-3220-2999, fax 84-3201-0744, e-mail adríano(@aerotur.com.br, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por MARIA AMÉLIA CARVALHO GOMES, brasileira, CPF
596.68 1 .804-53, RG 364.876- SSP/RN, residente e domiciliada em Petrópolis.

As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo
Administrativo Eletrânico n. 0018556-48.2017.4.01.8000 -- TRF e com fundamento na Lei

l0.520/2002, Decreto 5.450/2005; Lei Complementar 123/2006; Decreto 8.538/2015; Lei 8.666/1993
e suas alterações; Pregão Eletrânico 11/2018; demais disposições regulamentares e mediante as
seguintes cláusulas e condições:

l.DOOBJETO

1 .1 . 0 objeto deste instrumento é a prestação de serviços de agendamento de viagens, que compreende a
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto, de acordo com as especificações e observações constantes deste contrato.

2.DAFINALIDADE

2.1. A finalidade desta contratação consiste em suprir as necessidades do Contratante no que se ref'ere ao
fomecimento de passagens aéreas, necessárias ao deslocamento dos magistrados e servidores a serviço e
colaboradores eventuais.

3.DASDEFINIÇOES

3.1 . Para efeito deste contrato, serão adotadas as seguintes definições:

a. Agendamento de viagens - compreende a cotação, emissão, demarcação e cancelamento de
passagem aérea pela Contratada.

b. Passagem aérea - compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos.

c. Trecho - compreende todo percurso entre a origem e o destino, independentemente de existirem
conexões ou ser utilizadas mais de uma companhia aérea.

d. Requisição de Passagem Aérea - RPA refere-se ao documento emitido pelo Contratante que
autoriza a Contratada a realizar a emissão de passagem aérea conforme solicitado. A RPA será
emitida por favorecido e conterá o trecho de ida e o trecho da volta ou somente o trecho da ida ou o
trecho da volta.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CON'l'RAT=4DA

4.1 . Por este instrumento, a Contratada obriga-se a
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4. 1 . 1 . Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

4.1.2. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria, em face da
inexistência de vínculo empregatício entre seus empregados e o Contratante.

4.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiro, decorrentes

de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante.

4.1.4. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus
empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto deste contrato, ainda que nas
dependências do Contratante

4.1.5. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais,
estaduais, municipais/distrital em consequência de fato a ela imputável e relacionado com este
contrato

4.1.6. Arcar com todos os prquízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder,
porforça desta contratação.

4.1.7. Manter, durante toda a vigência do contrato e em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas no instrumento convocatório para contratação.

4.1.8. Empregar, na exect,tção dos serviços, profissionais capacitados, especializados no trato de
tarifas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais.

4.1.9. Substituir no prazo definido pelo gestor e após recebimento de comunicação escrita do
Contratante, qualquer empregado que seja considerado inadequado para a prestação dos serviços,

que não atenda às determinações da fiscalização do Contratante ou impeça a sua atuação.

4.1 .1 0. Reembolsar, pontualmente, as empresas concessionárias pelo valor dos bilhetes de passagens
utilizados durante o período de sua validade, independentemente da vigência do contrato, ficando
estabelecido que o Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse reembolso, que é
de única e inteira responsabilidade da Contratada.

4.1.11. Reembolsar o Contratante pelo preço equivalente ao valor das passagens ou trechos não
utilizados, que venham a ser devolvidos, num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
solicitação Contratante, inclusive em decorrência de rescisão ou extinção do contrato.

4.1 .1 1 .1. O reembolso será efetivado por Guia de Recolhimento da União -- GRU ou natura de
crédito, sendo esta ultima somente quando houver faturas de débitos que por ventura conste
para pagamento em favor da Contratada

4.1.12. Fazer constar no faturamento o somatório do preço das passagens aéreas adquiridas,

acrescido da taxa de embarque e o valor cobrado pela Contratada pela prestação de serviços de
agendamento de viagens.

4.1.13. Manter atualizada a relação de empresas aflliadas e com as quais mantenha ajuste:
informando, periodicamente, as inclusões e as exclusões.

4.1.14. Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir da data da assinatura
do contrato

4.1. 15. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
Contratante na prestação dos serviços

4.1.16. Manter atendimento ininterrupto çom funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07
(sete) dias por semana. inclusive feriados. Podendo ainda. a critério do Contratante. receber as
solicitações por e-mail ou telefone.

4.1.17. Entregar os bilhetes de passagens diretamente aos beneficiários ou nos locais indicados pelo
Contratante ou via e-mail, inclusive cora do horário normal de expediente e aos sábados, domingos e
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feriados, informando-lhes o código de transmissão e a empresa transportadora, quando da emissão do

bilhete eletrõnico, com cópia para o e-mail: dieni-sedin(êjtrfl jus.br.

4.1.18. Emitir as passagens aéreas num prazo máximo de 02 (duas) horas após o recebimento das
Requisições de Passagens Aéreas - RPA via Sistema e-AVS disponibilizadas pelo Contratante.

4.1 .19. Assumir o ónus incidente da diferença entre o preço da passagem aérea emitida e o preço da
passagem aérea registrada na RPA emitida, caso exista alteração do valor da passagem aérea devido
a emissão fora do prazo estipulado no subitem 4.1 .] 8, seja por culpa ou dolo da contratada

4.1.20. Cotar, reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhetes de passagens aéreas, nacionais e
internacionais, com o fornecimento do referido bilhete

4.1 .21 . Elaborar roteiros domésticos, visando à racionalização e a obtenção de tarifas económicas e

promocionais vigentes, repassando todos os descontos e vantagens of'erecidas que possam resultar
em benefício económico para o Contratante

4.1.22. Cumprir e fazer cumprir, por meio de seus propostos ou conveniados, leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à
matéria do contrato, cabendo-lhes total e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquertransgressão.

4.1.23. Preencher, no que couber, os dados necessários à utilização do sistema informatizado de
solicitação de Autorização de Viagem a Serviço -- e-AVS, disponibilizado pelo Contratante.

4.1 .24. Indicar 02 (dois) fiincionários autorizados a utilizar o Sistema e-AVS, fornecendo os dados
necessários ao seu cadastramento e treinamento para o manuseio do sistema

4.1 .25. Adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do contrato.

4.1.26. 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 em razão da execução do objeto do contrato.

4.1.27. Comunicar de imediato ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude
da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários.

4.1.28. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e expressa
anuência do Contratante

4.1.29. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste
contrato sem consentimento, por escrito, do Contratante

4.1 .30. Fornecer ferramenta "on linfa" de autoagendamento (selfbooking)

4.1.31. Capacitar os usuários dos serviços de viagem indicados pelo Contratante a utilizar a
ferramenta de autoagendamento(selfbooking)

4.1 .32. Encaminhar mensalmente relação das passagens aéreas não utilizadas pelo Contratante para
fins de reembolso, independente de solicitação.

5. DAS OB]UGAÇOES DO CONTR/\:leNTE

5.1 . Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

5.1.1. Proporcionar todas as condições necessárias para qt,ie a Contratada possa cumprir o objeto
deste contrato

5.1 .2. Requisitar, ejn tempo hábil, as passagens aéreas.

5.1 .3. Disponibilizar acesso ao Sistema Informatizado de Solicitação de Autorização de Viagem a
Serviço -- e-AVS aos funcionários indicados pela Contratada.

5.1 .4. Emitir os pedidos de emissão de passagens (RPA) e encaminha-los à Contratada

5.1 .5. Solicitar formalmente à Contratada, no caso de não utilização de bilhetes de passagens em seu
percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito)
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5.1.5.1. Os valores não processados na natura relativa ao mês da ocorrência deverão ser
processados na próxima natura emitida pela Contratada.

5.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada,
necessários à execução dos serviços contratados.

5.1.7. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços,
determinando a adoção das medidas necessárias à solução dos problemas.

5.1.8. Assegurar aos empregados da Contratada o acesso às dependências do Contratante,
respeitadas as suas normas internas (segurança, disciplina)

5.1 .9. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento deste contrato.

5.1 .10. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato.

5.1.11. Exigir, sempre que necessária, a apresentação, pela Contratada, da documentação
comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

6. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

6.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua
execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas

6.2. A gestão será exercida por servidor ou comissão designada pelo Contratante.

6.3. O gestor do contrato de que trata o subitem 6.2 desta cláusula deverá ainda

6.3.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto
contratado, determinando à Contratada o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados

6.3.2. Promover todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos observados no
cumprimento deste contrato.

6.3.3. Comunicar formalmente à Contratada as irregularidades cometidas.

6.3.4. Autorizar. receber e atestar os documentos da despesa, quando comprovado a fiel e correta
execução dos serviços, para fins de pagamento

6.3.5. Propor as glosas na(s) Nota(s) Fiscal (is)/natura(s) em deçorrência de objeto não executado

6.3.6. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade

6.3.7. Acompanhar a execução desta contratação de formar a alcançar o cumprimento integral da
execução do set.lobjeto.

6.3.8. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação
contratual, observando os requisitos legais e contratuais.

6.3.9. Manter registro de aditivos

6.3.10. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem
atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à
aplicação das sanções contratuais cabíveis

6.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor deverão ser solicitadas ao seu
superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

6.5. Expírada a vigência do contrato, observado o disposto no subitem 12.1.2 e não havendo pendências
quanto a sua execução, o servidor ou comissão oflciará à Contratada, se 6or o caso, acerca da devolução
da garantia prestada na forma do art. 56, $ 1', da lei 8666/93

7.DOSSERVIÇOS

7.1 . Agendamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com fornecimento do bilhete, inclusive
com marcação de assentos, remarcações e cancelamentos, sempre que solicitado pelo Contratante

7.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO
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7.2.1. A Contratada deverá manter, em caráter permanente e de forma ininterrupta, Central de
Atendimento, considerando que o recebimento das solicitações será via Requisição de Passagem
Aérea RPA com acionamento remoto (Sistema e-AVS), caiu fimcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados. Podendo ainda. a çrítéi'io do
Contratante, receber as solicitações por e-mail ou telefone

7.2.2. Em caráter excepcional a Contratada poderá emitir a RPA em formulário manual e enviar via
email para o Contratante.

7.2.3. A Contratada deverá manter endereço eletrânico para troca de mensagens e sistema telefónico
0800 ou outro compatível, desde que não gerem ct,istos para o Contratante, cujo número deverá ser
fornecido ao Contratante quando da assinatura do contrato

7.2.4. A Contratada deverá gerar número de protocolo para todas as solicitações realizadas por
e-mail ou telefone

7.2.5. A Contratada deverá indicar 02 (dois) funcionários que serão autorizados a utilizar o Sistema
e-AVS, nos termos do subitem 4.1 .24 deste contrato.

7.3. EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM

7.3.1 . Os bilhetes de passagem de voos domésticos e voos internacionais emitidos por solicitação via
e-mail ou telefone deverão ser regularizados por meio de AVS/RPA, no primeiro dia útil subsequente
à data da solicitação, vinculando os dados do bilhete de passagem emitido, inclusive a cotação
realizada pela Contratada

7.3.2. As informações do bilhete de passagem emitido serão cadastradas no sistema e-AVS e o bilhete

de passagem emitido deverá ser enviado pela Contratada ao favorecido, cadastrado na AVS, por
e-mail ou por outro canal de comtmicação previamente informado.

7.3.3. A emissão do bilhete de passagem será realizada pela Contratada observando as disposições
dos subitens acima, com base nas informações da reserva

7.3.4. Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva e caso não sda possível
reatíva-la nos mesmos valores, o procedimento visando à elmissão deve ser reiniciado.

7.3.5. No sistema e-AVs constará todas as informações dos voos solicitados.

7.3.6. A Contratada apresentará pelo Sistema e-AVS, o preço, a taxa de embarque, o localizador, a
data e hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotação para o Contratante, visando à
necessária aprovação.

7.3.7. A cotação para emissão de bilhete de passagem realizada pela Contratada deverá refletir com
exatidão as informações atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas

inclusive as promoções tarifárias vigentes, observadas as disposições deste contrato.

7.3.8. A Contratada deverá auxiliar o Contratante na análise e escolha de melhores opções de voos,
inclusive quando não houver disponibilidade em voos sem escala/conexão ou voos com razoável
tempo de duração, devendo apresentar opções para que sejam analisadas aquelas que apresentem a
melhor relação custo x benefício para o Contratante.

7.4 ALTERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM

7.4.1. A alteração de bilhete de passagem deverá ser precedida de nova cotação e reserva, visando
subsidiar a decisão sobre a alteração ou cancelamento seguido de nova emissão, o que for mais
vanta)oso para o Contratante.

7.4.2. As alterações de bilhete de passagem serão requeridas pelo Contratante mediante informações
prestadas por e-mail, discriminadas por trecho.

7.4.3. Caso a alteração possua mudança ou inclusão de destinos, a Contratada receberá solicitação
de nova assessoria para indicação das opções que melhor atendam à demanda.

7.4.4. A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e poderá ensejar em aplicação de multas

e eventuais diferenças tarifárias estabelecidas pela companhia aérea.
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7.4.5. Imediatamente após a alteração que resulte em crédito, situação na qual o valor do bilhete de
passagem original é superior à soma da multa e da diferença tarifária, a Contratada deverá requerer,
imediata e formalmente, o reembolso dos valores aos quais o Contratante tem direito, para que sda
efetuada a natura de crédito, mediante apresentação de comprovante das companhias aéreas.

7.5. CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM

7.5.1 . Este serviço compreende o cancelamento originado pela extinção da demanda.

7.5.2. A informação e solicitação de cancelamento serão fornecidas pelo Contratante à central de
atendimento da Contratada, por e-mail ou telefone, com base nas informações do bilhete de
passagem emitido.

7.5.3. Após o recebimento da informação mencionada no subitem anterior, a Contratada deverá
efetuar o cancelamento do bilhete de passagem, objetivando a isenção da cobrança de taxa de
NO-SHOW, quando possível, de acordo com as regras da companhia aérea.

7.5.4. O cancelamento originado de demanda de alteração ocorrerá em duas situações:

7.5.4.1 . Analisadas as cotações, a Contratada verificará a melhor relação custo x benefício
entre as opções de nova emissão ou alteração do bilhete de passagem.

7.5.4.2. Inexistência de voos que permitam a alteração do bilhete de passagem já emitido.

7.5.5. Para as situações descritas no subitem 7.5.4, a Contratada deverá efetuar o cancelamento do
bilhete de passagem e iniciar o processo de nova emissão, observadas as condições estabelecidas no
subitem 7.3, informando nova cotação do voo pretendido para aprovação, cabendo, nesse caso,
cobrança de remuneração pela nova emissão

7.6

7.7. Imediatamente após o cancelamento, a Contratada deverá requerer, junto à companhia aérea, o
tbolso dos créditos provenientes da passagem cancelada

7.8. A Contratada deverá adotar as medidas necessárias para a efetivação do reembolso tão logo Ihe seja
solicitado o cancelamento do bilhete de passagem ou quando da ocorrência de NO-SHOW.

7.9. O reembolso do bilhete de passagem se dará por intermédio de natura de crédito, mediante

apresentação do detalhamento das regras aplicadas pela companhia aérea.

7.10.SELFBOOKING

7.11. A Contratada deverá disponibilizar acesso gratuito a sua ferramenta on linfa de autoagendamento
(self booking), acessível 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias da semana, inclusive
feriados, para que os usuários dos serviços possam efetuar reservas, devendo essa ferramenta atender aos
seguintesrequisitos

7.1 1 .1 . 1 . Oferecer serviços de cotações e reservas de passagens aéreas no Brasil e no exterior.

7.1 1 .1 .2. Permitir a gestão e o acompanhamento, por meio de senhas individt.tais, de todas as viagens
programadas pelo Contratante, com fluxo on lhe de aprovação e relatórios gerenciais das atividades,
incluindo as funcionalidades de self-booking e selfticket.

7.12. A Contratada deverá capacitar os usuários dos serviços de viagem indicados pelo Contratante a
utilizar a Ferramenta de autoagendamento (selfbooking)

8. DO \FLOR DA TARll;A

8.1. O valor da tarifa a ser considerado será aquele praticado pelas concessionárias de serviços de
transporte aéreo, inclusive quanto às classes promocionais.

8.2. Serão repassadas ao Contratante as tarifas promocionais, sempre que forem cumpridas as exigências
para esse flm

8.3. O Contratante reserva-se o direito de solicitar a comprovação, sempre que julgar necessário, do valor
vigente das tarifas, na data da emissão dos bilhetes de passagens

8.4. Deverão ser entregues todas as notas fiscais ou faturas das companhias aéreas, relativas às passagens
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aéreas constantes das futuras, no momento de sua apresentação para pagamento.

8.5. Havendo diferença em desfavor do Contratante 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 mais por meio de notas de crédito.

8.6. A Contratada repassará ao Contratante todas as vantagens e tarifas-acordo(tarifa negociada entre a
Contratada e as empresas aéreas) que vier a celebrar com as companhias aéreas

8.7. O preço do serviço de agencíamento será pago por operação relativa à emissão de cada passagem,
que corresponde a emissão, alteração, remarcação e cancelamento, que se refere a uma RPA

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRTA

9.1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta dos recursos orçamentários
detalhados na planilha a seguir:

Progmma de
Tm balho

Elemento

de Despesa

Nota de

Empenho
1 8NE800296

1 8N E800297

1 8NE800298

1 8NE800299

1 8NE800300

1 8N E80030 1

1 8NE800302

1 8NE800303

1 8N E800304

1 8NE800305

1 8NE800306

1 8NE800307

Data de
Emissão

3.996,00

14.644,10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

02061056942576012
5.769,60

:''.;.:.,* blgq

02131056925496012

02 1 260569151 W60 1 2

02061056942570001

02061056942576012

1.500,00

l.ooo,oo

l.ooo,oo

IO.DOPREÇO

10.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, estima-se o valor anual de RS 900.000,01
(novecentos mil reais e um benta\o), conforme discriminado no Anexo l

l0.2. Por se tratar de estimativa de gastos, o valor acima não se constituí, em hipótese alguma,
compromisso futuro para o Contratante, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como
valor para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do Contratante,
sem que issojustiâque qualquer indenização à Contratada

l0.3. Nos preços estão compreendidas todas as despesas concernentes à prestação dos serviços oUeto
desta contratação tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de segxiro, fretes, taxas e outras despesas de
qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já
deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

./

11. DO PAGAMENTO

A documentação para pagamento deverá ser emitida da seguinte forma

1 1.1.1. Documento fiscal do valor dos serviços, que corresponderá à soma do valor oíêrtado pela
prestação do serviço de agendamento de viagens multiplicado pela quantidade de Requisição de
Passagem Aérea -- RPA solicitada pelo Contratante.

1 1 .1.2. Documento fiscal para descrição do valor da tarifa aérea e taxa de embarque, contendo todas
as passagens aéreas do período, discriminadas com as seguintes informações: número da RPA, nome
do beneficiário, valor da passagem aérea, valor da taxa de embarque, número do bilhete aéreo,
trecho, data e hora da emissão do bilhete, período da viagem e o valor da tarifa cheia.

1 1.1.3. Deverão acompanhar o documento fiscal todos os bilhetes que fizerem parte da composição
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da futura e relação dos valores de tributos dispostos por companhias aéreas.

1 1 .1 .4. Os documentos fiscais deverão ainda vir acompanhados do cálculo discriminado do desconto
concedido, caso exista, os tributos federais e outros previstos pela legislação, como também, o valor
da tarifa cheia e da tarifa cobrada efetivamente.

1 1.1.5. A natura de crédito deverá demonstrar o valor da passagem, subtraído do valor referente à
multa de reembolso e demais taxas fixados por dispositivos legais que regulam a matéria.

1 1 .2. O pagamento dos serviços executados e aceitas pelo Contratante será efêtuado até o 15' (décimo
quinto) dia útil contado da data do atesta do documento de cobrança, devendo a Contratada apresentar
as futuras em duas (duas) vias, constando o nome do banco, agência, número da conta e nota de
empenho.

1 1 .2.1 . O atesta do documento de cobrança deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, contados do
protocolo do documento no setor competente do Contratante.

11.3. Para o pagamento, a Contratada deverá estar regular perante o Ftmdo de Garantia do Tempo de
Serviço FGTS(Certificado de Regularidade de Situação do FGTS CRF) e a Receita Federal e Dívida
Atava da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Atava da União).

1 1.3.1. A confirmação da regularidade de que trata o subitem anterior será e6etívada por meio de
consulta on lhe ao SICAF -- Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

1 ] .4. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 1 1 .2 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da
Contratada, o valor devido será corrigido monetariamente, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua
efetivação.

11.4.1. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da
respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança

11.5. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta
corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de
barras, desde que satisfeitas às condições estabelecidas neste contrato.

11.6. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados
desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.

11.7. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
despesa, esta ficará pendente, e o pagamento, interrompido até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ânus por parte do Contratante.

1 1 .8. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:

11.8.1. A Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não exect,atar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas.

11.8.2. A Contratada deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada

11.8.3. Se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for paralisada a prestação dos
serviços, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.

1 1 .9. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas,
inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste
contrato

l .lO. Os pagamentos estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos, conforme legislação vigente.

12. DA PRESTAÇÃO DE GARANI'TA CONA:RATUAL

2.1 . Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste contrato, a Contratada deverá apresentar a garantia

contratual, numa das modalidades previstas no $ 1.' do art. 56 da Lei n. 8.666/93, no prazo de lO (dez)
dias úteis contados da data inicial estabelecida no subitem 13.1 deste contrato
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12.1.1. A (garantia será no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) correspondente a
5% (cinco por cento) do valor anual contratado.

1 2.1 .2. O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até
3 (três) meses após o tet'mo final da vigência do contrato, com vencimento previsto para
01/07/2019

12.1 .3. No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a Contratada deverá
efetuar o depósito na Caixa Económica Federal, Agência 2301 -- PAB -- Tribunal Regional Federal
da I' Região.

12.2. E obrigação da Contratada fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculação
a esta cláusula contratual

12.3. A garantia deverá ser renovada/endossada a cada prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações
do contrato, no prazo de lO (dez) úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação, na
hipótese de reajustes/repactuações realizados mediante apostila ao contrato

12.4. A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:

2.4.1 . Pagamento imediato pela ocorrência de quaisquer eventos danosos previstos no contrato,
notadamente os relativos a multas moratórias e/ou compensatórias, mediante simples apresentação:
pelo Contratante, do valor apurado ou fixado de acordo com as pertinentes cláusulas deste contrato.

2.4.2. Cobertura de prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de ct,ilpa ou dolo da Contratada
na execução do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no
subitem 12.1.1.

12.4.3. Renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Ciül Brasileiro, na hipótese de
apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária. (Leí n' l0.406/2002).

1 2.5. O garantidos não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

12.6. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no

processo administrativo para que o correspondente valor sda recolhido ao erário, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuência. autorização ou
manifestação da Contratada

1 2.7. Sancionada a Contratada, caso esta não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor
será exigido do garantídor mediante simples comtihicaçãoescrita

12.8. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos
st,ibitens 12.4.1 e 12.4.2 desta cláusula, obriga-se a Contratada a e6etuar a respectiva reposição ou
complementação, no prazo de lO (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita
pelo Contratante.

12.9. Em caso de alteração do contrato, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma
modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior.

2.10. Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o
Contratante poderá reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a apresentação
da garantia, sendo todo o ânus decorrente de responsabilidade da Contratada.

12.10.1 . Em caso de retenção de que trata o subitem 12.10, o Contratante oüiciará a Contratada para,
em novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da notiílcação, regularizar a prestação da

garantia

12.11. A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída conforme o disposto no subitem 6.5 deste
contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

13.DAVIGENCIA

13.1. O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, contados de 01/04/2018, podendo ser
prorrogado por igual período ou fiação, mediante acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, até o
limite de 60 (sessenta) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses
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13.1 .1 . Este instrumento tem seu término previsto para 01/04/2019.

13.1.2. O último dia de vigência do contrato corresponderá à transição contratual para fins de
prorrogação ou nova contratação, e não repercutirá como execução financeira, conforme o Anexo ll

13.2. Para o encaminhamento do pedido de prorrogação do contrato, o gestor do contrato deve observar
os seguintes requisitos:

1 3.2. 1 . Prestação regular dos serviços.

13.2.2. Manutenção do interesse do Contratante na realização do serviço.

1 3.2.3. Permanência da vantagem económica para o Contratante

1 3.2.4. Manifestação expressa da Contratada quanto ao interesse na prorrogação.

13.2.5. Verificação se houve declaração de inidoneidade ou suspensão da Contratada no âmbito da
União ou do Contratante

1 3.3. O Contrato não será prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidõnea ou suspensa no
âmbito da União ou do Contratante, enquanto perdi.irarem os efeitos.

14. DAS SANÇOES ADMINISlliATl\AS
14.1. Em caso de descumprimento pela Contratada das obrigações previstas neste instrumento, o
Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa

c) impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos, conforme o art. 7'
da Lei n. l0.520/2002, regulamentado pelo art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

14.1 .1 . As sanções previstas nas alíneas ''a" e ''c'' do subitem 14.1 poderão ser aplicadasjuntamente
com a da alínea ''b'' do mesmo subitem

1 4.2. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidõnea ensejará impedimento de licitar e de
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7' da Lei n. l0.520/2002

14.3. O atraso injustiâcado no ct.lmprimento da obrigação constante do subitem 4.1.11 deste contrato
sujeítará a Contratada à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o
valor de cada passagem não reembolsada, até o limite de lO (dez) dias.

14.3.1. A partir do ll' dia, a multa por dia passa a ser de 1% (um por cento), até o limite de 8'%o

(oito por cento).

14.4. Para quaisquer outras infrações contratuais, com exceção das previstas nos subitens 14.3, 14.6 e
14.8, sujeitará a Contratada à multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia ou hora de atraso,
conforme critério de prazo estabelecido, calculada sobre o valor total das passagens emitidas no mês da
ocorrência, até o limite de lO (dez) horas, para os prazos em horas, e lO (dez) dias, para os prazos em
dias

14.4.1 . A partir do ] ]' dia, para os prazos em dias, ou-l I' hora, para os prazos em horas, a multa por
hora ou dia passa a ser de 1% (um por cento), até o limite de 8% (oito por cento)

14.5. Nas hipóteses em que não haja prefixação do termo inicial ou final para cumprimento de obrigações,
o Contratante, mediante hábil notificação, fixará os prazos a serem cumpridos. O descumprimento da
obrigação no prazo fixado constituirá em mora a Contratada, hipótese que fará incidir a sanção prevista
no subitem 14.4

14.6. Se em decorrência de ação ou omissão, que não resulte em inexecução parcial ou total do objeto
contratado, o cumprimento da obrigação se tornar inútil em momento posterior e não tiver sido objeto de
multa anterior, a Contratada estará sqeita à multa de 0,3% (cinco décimos por centos) sobre o valor
total do contrato e por ocorrência.

14.7. A inexecução total ou parcial deste instrt,imento por parte da Contratada poderá ensejar a rescisão
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contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze
por cento) sobre a parte não executada ou sobre o valor total contratado, respectivamente

14.8. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual acarretará a aplicação de
multa de 0,5'%o (cinco décimos por cento) sobre o valor da garantia não prestada, por dia de atraso,
observado o máximo de 10% (dez por cento)

14.8.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza o
Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, com as dominações legais cabíveis

14.9. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações

decorrentes desta contratação, deverá apresentar justinlcativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
mprevísível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência

4.9.1 . A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega deverá ser encaminhada
ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério
do Contratante a sua aceitação

14.9.2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será
prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrt.imento

14.10. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade,
estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista no
subitem 14.3 e 14.4, conforme o caso.

14.11. As multas ou os danos/prduízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos porventura
ainda devidos, ou recolhidos ao tesouro nacional, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data da notificação, ou ainda, quando âor o caso, cobradosjudicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei
n. 8.666/93

14.12. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular
processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa

14.13. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à
Contratada.

15.DARESCISAO

1 5.1 . O Contratante reserva-se o direito de rescindir, unilateralmente, o presente Contrato, na ocorrência
de qualquer situação prevista na Cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78,
incisos l a Xll e XVll c/c art. 79, 1 e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n.
8.666/1993

15.2. Poderá, ainda, ser rescindido o presente contrato por acordo entre as partes ot.i judicialmente, nos
termos previstos no art. 79, incisos ll e 111, da Lei n. 8.666/1993

16.DAPUBLICAÇÃO

16.1 0 presente contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o
parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

17.DASDISPOSlçOESFINAIS

1 7. 1 Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato e demais
documentos) à Contratada será feita pelo e-mail cadastrado no preâmbulo deste contrato, ou outro que o
substitua, apontado formalmente pela Contratada.

1 7.1 .1 . A Contratada responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado.

17.1.2. A inobservância do disposto nesta cláusula não isenta a Contratada por ónus decorrente da
perda de negócios em razão da ausência de leitura ou do não recebimento da
comun ic açã o/in formação/not i fic ação .
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18.1. Fica eleito pelas partes o boro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

18.DOFORO

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento por meio de senha eletrânica

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor:Geral da Secretaria do TRF-l' Região

MARIAAMELIACAR\ALHOGOMES
Representante da Agência Aerotur Ltda. - EPP

Documento assinado eletronicamente por Mana Amélia Carvalho Gomes, Usuário Externo, em
26/03/201 8, às 17:34 (horário de Brasília), conforme art. I', lll, "b", da Lei 1 1 .419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Cardos Frederico Maia Bezerm, Diretor'-Gemi da

Secretaria, em 26/03/201 8, às 1 8:40 (horário de Brasíiia), conforme art. I', lll, "b", da Leí
1.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl .jus.br/portaltrfl/servicosdocumento pode ser conferida no site http://portal.trfl .jus.br/portaltrfl/serviços
/verifica-processo.htm informando o código verificador 581 9471 e o código CRC 8252E8FA..htm informando o código verificador 581 9471 e o código CRC 8252E8FA.W

ANEXOIAO CONTRATO N.0018/2018

PLANILHA DE PREÇOS

Grupo l Item
Quantidade Anual

Estimada
Valor U notário

(RS)

Valor Total

(RS)

0,0101 1500 Agendamento de viagens(emissão:
remarcação e cancelamento)

0,000006

Passagens aéreas nacionais e
ntemacionais + Taxa de embarque

900.000,00 900.000,00

900,000,01Valor Total do Gmpo (somatório item 01 + 02)

ANEXOlIAO CONTRATO N.0018/2018
C RONOG RAMA DE DESEMBOLSO

Contrato 00 1 8/201 8

Empresa Agencia Aerotur Ltda-Epp

Início 01/04/2018 Término 3 1/03/201 9

Mês
2018 zoi9 l 20i9 l 2020 2020 l 202i il 202i 2022 il 2022 } 2023

Março

Abril 75.000,00

75.000,00

75.000.00

Maio

Junho

Agosto

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

]t ]r:
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Outubro 't
75.000,00

75.000,00

900.000,00Subtotal

Previsão anual
de 1500 RPAs il o,OI

Total :l 900.000,01

Valor Global do Contrato 900.000,01

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, I'raça dos Tribunais Superiora:
8556-48.2017.4.01.8000

CEP 70070-900 - Brasilia - DF rfl .jus.br
5819471v(
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Conselho Federal de Administração

CFA
O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração

valorizando as competências proãssionaís. a sustentabilidade
das organizações e o desenvolvimento do país.

Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L- Edifício CFA, , Brasília/DF. CEP 70070-932

Telefone:(61) 3218-1800 e Fax: - www.cfa.org.br

CONTRATO N9 52/2017/CFA

PROCESSO NQ 476900.007522/2017-95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO

FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, E A
EMPRESA AGÊNCIA AEROTU R nDA

CONTRATANTE

CONSELI 10 FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA. pessoajurídica de direito público. inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Ministério da Fazenda sob o número 34.061.135/0001-89. instalado na MAUS Quadra 01 Bloco L Edt CFA, cm Brasília-- DF, neste ato
representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira. Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CI'F n' 032.298.747-49. daqui por diant
dcsignad pl CFA

AGÊNCIA AEROTUR LIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o

número 08.030.124/0001-21, estabelecida na Rua Apodo, 583, Bairro Tirai, NATAL/RN, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste
ato representada por sua Diretora Executiva, Mana Amélia Carvalho Gomes, Brasileira, portadora da Cl-RG ng 364.876 SSP/RN, inscrita no
CPF/MF sob o n9 596.681.804-53, conforme contrato, que confere aos qualificados poderes para representa-la na assinatura do contrato,
daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA

CONTRATADA

As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a forma de
execução indireta e regime de empreitada por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis n9 l0.520. de 17 de julho
de 2002, ng lO.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos Decretos nQ 5.450, de 31 de maio de 2005, n9 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nQ 3.55S, de 8 de agosto de 2000, ng 3.784, de 6 de abril de 2001, e na Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÕNICO n.g 39/2017, do üpo "MENOR VALOR", doravante designado meramente edital
e nos autos do processo nQ 476900.007522/2017-95 do CFA. mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de cotação, reserva. emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens
terrestres e aéreas, nacionais e internacionais, bem como reservas em hotéis localizados em território nacional e internacional
Incluída a prestação de informações sobre rede hoteleira nacional e internacional

]..2. O edital de licitação, seus anexos e a proposta de preços apresentadas são partes integrantes deste contrato mesmo que não transcrito

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1 . Fornecimento de passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais, para quaisquer destinos servidos por linhas regulares de
ransportes terrestres e aéreos

2. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarit'a mais económica, excetuando-sc os casos em (lue o CFA autorizar emissão por outra tarifa c(
devida iustiflcativa
Inf'armar ao Cl;A as regras tarifhias vigentes nas empresas terrestres c aéreas que operam viagens regulares no território nacional, bem

mo suas alterações.

4. í'restar inHormaçõcs atualiztldas de itinerários, horários, tarifas nacionais e internacionais, periodicidade de vãos c de viagens c de variaç
de tarifas, inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e informando sobre eventuais vantagens quc o CFA possa
éter, sem quc isso implique acréscimo nos preços contratados

5. EHetuar cotações, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo praticadas pelas empresas aéreas, devendo
optar pela deP P

O serviço objeto desta licitação consiste em

a

riíárias viQen
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10
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Providenciar. por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva do v6o, imediatamente após o recebimento da
requisição em nome do beneficiário indicado na solicitação, bem como proceder à emissão clo respectivo bilhete de passagem logo após o
recebimento da referida requisição.
Reservar, emitir, marcar, demarcar. desdobrar, confirmar e rcconíirmar as passagens terrestres c aéreas para rotas nacionais e internacionais:
nclusive o retorno, indo imediatamente ao aeroporto ou rodoviário quando o sistema da empresa de transporte estiver fora do ar e o prazo
para a entrega do bilhete 6or exíguo
Apresentar alternativas viáveis no caso dc não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários requisitados, bem como adotar oul
nlcdidas necessárias à confirmação das reservas solicitadas.

Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte aéreo, informando ao CFA, o número do
bilhete. código dc transmissão, companhia aérea, valor dos trechos c taxas de embarque
Elêtuar reservas e emissão cle bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pelo CFA, quc poderá ocorrer fora do horário de
xpediente, inclusive sábados, domingos c feriados, devendo o bilhete estar à disposição do CFA cm tempo hábil para o embarque do

Apresentar ao CFA relatório informatizado com os preços praticados pelas companhias aéreas pcsquisadas, logo depois de eHetuada a

Entregar os bilhetes dc passagens aéreas diretamente ao servidor responsável pelo serviço no âmbito do CFA ou a outro designado.
Fornecer passagens aos interessados, por meio dc bilhetes eletrânicos ou dc I'TA (s), quando fora do CFA, no Brasil ou no exterior.
Adorar as medidas necessárias para primo'ç'er o cancelamento de passagens e/ou trechos não-utilizados, independentemente de justificativa
por parte do CFA
Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças dc itinerário de viagem ou de desdobramento dc percurso, mediante
=locumento oficial apresentado pelo CFA, sendo que, nos casos cn} tluc houver aumento de custo, com requisição dc valor
:omplementar e, se houverdiminuição de custo, com emissão de ordem de crédito a labor do CFA, a scr utilizado como
abatimento no \ alar da natura posterior, no prazo máximo dc 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do ol

Promover reembolso de passagens não-utilizadas pelo CFA, mediante solicitação feita por meio de documento oílcial, no prazo máximo de
0 (trinta) dias, a contar do recebimento do rclêrido documcnto, com emissão dc ordem dc crédito a favor do CFA. a ser utilizado como

abatimento no valor dc natura posterior.
Providenciar reservas periódicas em hotéis localizados cm território nacional c internacional, sempre club solicitado pelo CFA, scm que isso
Impli(lue acréscimo nos preços contratados.
Encaminhar para a aprovação do CFA o plano dc hospcdagcnl e dc passagens aéreas após conclusão pela contratada.
Repassar ao CFA os descontos promocionais concedidos pelas companhias terrestres ou aéreas, cobrando o eGeti'ç'o valor de mercado das

Subsidiar a resolução de problemas que venham ocorrer com passageiros ou passagens, quando do embarque ou desembarclue, no Brasil ou
no Exterior.

Fornecer e manter atualizada a relação das empresas aéreas filiadas ao sistema de venda de passagens com as quais mantem
inlt)amando ao CFA as inclusões e/ou exclusões sempre que ocorrerem
Obter vistos consulares, orientar c acompanhar os usuários quc necessitarem de passaportes.
Providenciar a realização cte c&eck-/n quando solicitado pelo CFA

N,manter um promotor dc vendas à disposição do CFA, munido de sistema dc comunicação que permita sua localização imediata (telefone
lar) para atendimento fora do horário estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante vinte c quatro horas

mtnterruptas.

Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o regulamento das companhias aéreas
Para todos os serviços a serem prestados pela CONTRATADA é imprescindível a economicidadc e a qualidade, de acordo com os
critérios estipulados no edital de licitação
Não será admitida a subcontratação sob qualquer pretexto ou alegação

passagc

hilhe

0

passar
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2.1 Da Contratante

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei ne 8.666/93;

Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem
assim a sua compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRAIADAI

Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesta da nota fiscal/fatura;

Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;

Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;

Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;

Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do(s) serviço(s)

2.2 Da Contratada

Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as orientações demandadas pelo CFA;

Assumir todos e quaisquer ónus, referente a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus
empregados; assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação

Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação

4

6

S

Zelar pela perfeita execução dos serviçosl

Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência.

Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;

https ://sei.cfa .org.br/sei/documento.consultaexterna.php?idacess o.externo.assinatu raBI 783&idd ocumento= 1 30901 &idorgao.acesso.exter. 26



19/12/2017

Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA au a terceiros, provocados por negligência ou irregularidade cometida por seus
empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto;

SEI / CFA - O11 1762 - Contrato

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas.
previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos
serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos

10

1 1

13

Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE.

Entregar os serviços nos prazos e condições especificados;

Fornecer pas??Bens terrestres e aéreas nacionais e internacionais, para quaisquer destinos scr\idos por linhas regulares de transportes
Intbrmar ao CFA as regras tarifárias vigentes nas companhias aéreas quc operam viagens regulares no território nacional, bcm como suas

Prestar in6ormaçõcs atualizadas de itinerários, horários, caril'as nacionais e internacionais, periodicidade dc vôos e de variação dc
arifu, inclusive Promocionais. colaborando na definição do melhor roteiro, horário e freqüência de vãos (partida/chegada), melhores
oncxões e das taríl'as promocionais

Pesquisar tarifas, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo praticadas pelas companhias aéreas, devendo
sempre que possível optar pela de menor valor.

Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva do võo, imediatamente após o rcccbimcttto da
re(]uisição em nome do beneficiário indicado na solicitação, bem como proceder à emissão do respectivo bilhete de passagem logo após o
recebimento da rclbrida recluisição

Reservar, emitir, marcar, demarcar, desdobrar, confirmar c rcconfirmar as passagens aéreas para rotas nacionais c internacionais, inclusive o
etorno, indo imediatamente ao aeroporto cluando o sistema da companhia aérea estiver fora do ar c o prazo para a entrega do bilhete Hor

Em caso de demarcação de bilhetes. o fato deve scr comunicado ao CFA, para orientações quanto ao procedimento correto a ser aditado
Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade dc vagas nas datas c horários requisitados. bem como anotar ou
medidas necessárias à confirmação das reservas solicitadas

Elaborar plano dc viagem para passagens internacionais, com as díüerentcs alternativas para o usuário, definindo o melhor roteiro, horário.
hcq(iência de partidas c chegadas de aeronaves, assim como a disponibilidade de tarií'as promocionais à época da retirada do bilhete
Emitir ordens de passagens para todas as cidades atendidas por linhas regulares de transporte aéreo, informando ao CFA, o número do
bilhete, código de transmissão, companhia aérea, valor dos trechos c taxas de embarque; pelo CFA, que poderá ocorrer fora do horário de
xpedientc, inclusive sábados, domingos e tbriados, devendo o bilhete estar à disposição do Contratante cm tempo hábil para o embarque do

Apresentar ao CFA relatório informatizado com os preços praticados pelas companhias aéreas pesquisadas. logo depois dc cfêtuada a

Entregar os bilhetes de passagens aéreas diretamente ao responsável pelo serviço no âmbito do CFA ou a outro designado, cm tempo hábil
(até 2 horas após o pedido), mesmo cora do horário de expediente, em local indicado ou coloca-los à dis})osição do passageiro, nos
aeroportos, na agência dc turismo ou nas lojas das companhias aéreas mais próximas do usuário, cm qualquer lugar do território nacional ou

Adorar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos não-utilizados, independentemente de justificativa

Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário dc viagem ou de desdobramento de percurso, mcdian
documento oficial apresentado pelo CFA, sendo que, nos casos em que houver aumento de custo. com requisição de valor complementar c.
e houvcrdiminuiçãode custo, com emissão de ordem de crédito a favor do CFA. a ser utilizado como abatimento novalorda

futura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data clo recebimento do ofício.
Promover reembolso de passagens não-utilizadas pelo Contratante, mediante solicitação deita por meio de documento oficial, no prazo

animo dc 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do referido documento. com emissão dc ordem de crédito a I'a\ or do Contratante. a scr
utilizado como abatimento no valor de natura posterior.

Reembolsar. pontualmente, as companhias aéreas independentemente da vigência do contrato, ficando claro que o CFA não responderá
solidária ou subsidiariamente por esse reembolso, que é dc inteira responsabilidade da CONTRATADA

Fornecer, juntamente com as Caturas, a relação dos créditos decorrentes de passagem e/ou trect)os não utilizados no período que permita ao
CFA. por intermédio de seus gestores, acompanhar o andamento das aquisições, reembolsos e frequências de voos
Repassar ao CFA descontos e tarifas promocionais para os serviços prestados. sempre quc praticados pelas companhias aéreas, bem como as

vantagens c/ou bonificações concedidas em decorrência da emissão de determinado número de bilhetes de passagens, as quais serão
tilizadas a serviço do CFA

Anotar todos os demais procedimentos necessários à boa execução do contrato.
Fornecer comprovação da utilização das passagens aéreas ou declaração de voo
Disponibilizar dois acessos ao sistema GDS interligado às companhias aéreas, podendo ser AMADEUS, SABRE ou GALILEO, para
realização dc consultas referentes aos vôos nacionais e internacionais c seus respectivos horários, trechos, tarit'as, :assentos, c(luipamentos e
todas as demais informações disponíveis no Sistema, scm ânus adicional ao Contratante
Treinar, no mínimo, dois servidores da Unidade Administrativa Responsável pela f'iscalização do contrato, objetivando toma-los aptos a
operar o sistema a que se refere o item anterior.
Disponibilizar. scm ónus adicional. sistema cletrânico unificado via WEB, com pernil corporativo, permitindo acesso às informações das
principais companhias aéreas (AZUL, AVIANCA, GOL, LA:rAM, etc.) interligado ao sistcnla GDS da Agência Contratada, a exemplo do
Sistema RESERVE ou outro similar com, no mínimo, as mesmas f\mcionaiidades descritas a seguir:
Acesso direto, por meio de senhas individuais, permitindo a gestão c acompanhamento de todas as viagens programadas, com buxo on
//ne de aprovação e relatórios gerenciais das ativitlades.
lula de consulta simultânea com as principais companhias aéreas nacionais, constando trechos, vãos, horários, aeronaves e classes cte
bilhete e preço.

Disponibilizar atendimento c suporte, tipo /ze/p des#. objctivando a resolução dos eventuais problemas apresentados no sistema. bcm como
orientações aos operadores designados pela Fiscalização.
EI'etuar reservas aéreas on-//ne, com acesso ao mapa de assentos nos vãos, permitindo emissões por meio do se/Fóoo#ilzg.
EJêt tar reservas ett} }lotéis e locadoras de veículos. assim como disponibili:at cotação pctra aquisição de seguro saúde. $ol"nece+ldo os
respectivos preços e mentais condições para a e/etivação dos serviços pot' ttteio do selfbooking.
Elaborar relatót'ios a sclcm cncarttinhados ent ntcia eletrõnico ot{ intpresso.
En\ ia} atquix o etetrânico do es!)eito dajcltura sepat'ado por serviço e decêndio e no ja'tllato cs\.
Elllitir t'elatórios qtlin:etlctis, tttensais e anuais por Centro de Ctesto e PrQeto
[tllitir te]atórios por Cia. Àél'ea, categoria de vôos, qttctntidade e vatot'es dos bii]\eles etttitidos, por ]ocaiidade, Ce+ttt'o de Custo ott Prometo.
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[} tinir teiatório cie t}.fachos x.Dados.

[t?titir }eiatório de reembolsos disiloníveis ao CFA.

Etttitir relatório de biilletes uliiizados contendo: Dctta dcl emissão, N' do bilhete, Cia. aérea, Tt'echo, Tctri$a plena, Tarifa aplicada,
Percct tua de econotttia, Centro de ctlsto e Descottto a!)ficado.
Eltlitir I'eiatório de biiltetes }tão lttiti=ados collterldo: N' do bilhete, Cia. aérea, Tat'ifa apticclda, &ítilta peia não !ttitização e Centro de
[tttitir relatórios nlettsais e atutais colt} as ittforttlações soticitadcts acittta cottsolidadas.

Capacitar' osjunciotlál'ios latadas na Unidade Adtllinistratixa t'espons(lve! pela $scatizclção cto contrctto, bornal\do-os ctptos a
'peracionaiizat' o sistetlla corpos'atino c isponibiliza(to.
Fornecer. sempre quc so]icitado pe]o CFA, a comprovação dos valores vigentes das tari]hs à (lata da emissão das passagens, mediante

nlbrmação expedida pelas companhias aéreas em papel timbrado, confirmando que esses valores, inclusive os promocionais, são os
devidamente registrados na Agência Nacional de Aviação Civil -- ANAC

f 7. y. d bililef 'n

/a/ /; =7. barq 7. dosp. melros
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento próprio do CFA, da verba consignada nos Elementos de
Despesas: 6.2.2.1.1.01.04.04.054.001

4.1- Pelo fornecimento dos serviçqb descritos na cláusula 1.1 deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor anual estimado
de R$ z.967.400,00 (um miihãa, novecentos e sessenta e sete mil e quatrocentos reaisl, cuja pagamento será efetuado mensalmente com
base nas soma das autorizações de emissões de passagens do mês, e após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4.2- O pagamento será efetuado, até o IOe (décimo) dia úül a contar da data do atesta do documento de cobrança, que será de
responsabilidade do Adm. Civaldo José Gabriel, Coordenador de Apoio Administrativo. O atesta só será efetuado após a confirmação de
entrega, pela a empresa contratada, por meio de documento hábil fornecimento pelo sistema de entrega utilizado em todos os regionais
constantes da lista de distribuição em anexo. A contratada deverá comprovar para fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade
social ICertidão Negativa de Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço -- FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS --
CRF), quanto a Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Atava da União)
e Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

5.1 0 objeto deste CONTRATO deverá ser fornecido por demanda, mediante solicitação do CFA

6.1. CFA(SAUS, Quadra 01, Bloco L Edifício Conselho Federal de Administração)

6.2. O prazo de entrega se inicia em le dejaneiro de 2018.

CLÁUSULA SE)(TA - PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA /
7.1 0 prazo de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, iniciand-
o interesse das partes, conforme previsto no art. S7 da lei 8666/93

le de de 2018. Podendo ser prorrogado de acordo co

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE poderá, garantida a pré
sanções

8.1.1 advertências

la defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes

8.1.2. multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do
prazo de entrega do objeto;

8.1.3. multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de
eapresentação do material rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou reparação; e

8.1.4. multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA

8.2. Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em licitação, impedida de contratar com a União e descredenciada no SICAF, por prazo não
superior a cinco anos.

8.2.1. será declarada inidânea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
União pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada

8.2.2. ensejar o retardamento da execução do objeto da CONTRATO.

8.2.3. não mantiver a proposta.

8.2.4. falhar ou fraudar na execução do CONTRATO

8.2.5. comportar-se de modo inidâneo.

8.2.6. fizer declaração falsa; ou
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8.2.7. cometer fraude fiscal.

8.3. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco
dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência

8.4. Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.

8.5. A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais
perdas e danos causados à Administração Pública

CÚUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um das casos previstos no art .78 da Lei ng 8666/93 que, de alguma forma, comprometa
ou torne duvidoso o cumprimento das obrigações assumidas

9.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia de execução para ressarcimento dos valores de multa e

ndenização a ela devidos e reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, sem prejuízo
dassanções da lei

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FiSCALizAÇÃo DO CONTRAlto

10.1 0 acompanhamento e fiscalização da execução do presente Cantata será de responsabilidade do Adm. Civaldo José Gabriel. da

Coordenação de Apoio Administrativo do CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei nQ 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste
CONTRATO até vinte e cinco por cento do seu valor inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

12.1 0 presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões provenientes do presente contrato

E por estarem justos e combinados, assinam eletronicamente o presente contrato, para os
testemunhas abaixo assinadas

lesmas efeitos legais, na presença das

CONTRA:TENTE

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Adm. Wagner H. Siqueira

Presidente - CRA-RJ 01-02903

CPF nQ 032.298.747-49

CONTRATADA

Agência Aerotur LIDA

Mana Amélia Carvalho Games

CPF ne 596.681.804-S3

TESTEMUNHAS

Joaquim Luciano Games Faria

Civaldo José Gabriel

Documento assinado eletr lente por Adm. Wagner Siqueira, Presidente 14/12/2017,às 19:31. iforme horário oficial de Brasília

ieii. H l? : :: ; :=:':'1:T ameno:E"J-r f-:!!:i«ó "-".-, ".."«", " "«'«"«'. '. '-.:. "«'«-""", '«
::== ç'a""l l 15/12/2017, às 09:25, conforme horário oficial de Brasí

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Comes Faria, Administrador, em 15/12/2017, às 14:28, conforme horário

https ://sei. cfa .org .br/se i/documento.consultaexte rna .php?idacesso.externo.assinatu ra=1 783&idd ocumento=1 30901 &i dorg ao.acesso.exter. 5/6
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lêÉÊlliiÍI Documenta ass nada eletronicamente por Mana Amélia Carvalho Comes, Usuária Externo. em 19/1z/20i7, às l0:37, conforme horária

WA autenticidade deste documento pode ser conferida no site se!:da.Qla:bdçe!)!elÜ, informando o código verificador 011176Z e o código CRC
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CONTRATO DE FORNECIMENTO - SESÇ4NDE
DF-2017-CF-075

Contrato de Fornecimento de
Passagens aéreas, que entre si
celebram o SERVIÇO SOCIAL
DO COMERCIO-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DO DISTRITO FEDERAL -- Sesc-
AR/DF e a Empresa AGENCIA
AEROTUR LTDA - EPP.

CLÁUSULAPKiUeiKA=DAspAKTE$

0 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO

REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL -- sgóê-AR/DF, sediado no,.$etor de

Indústria e Abastecimento - SIA Trecho 021/quadra 02. Lote 1.1 3Qí'bêsta Capital.

inscrito no CNPJ sob o n.o 03.288.908/0001-30, doravante denominado

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Regional.

Sr. ADELMIR ARAUJO SANTANA. brasileiro. casado. empresário. portador da

Carteira de Identidade sob o n.o 057.759 SSP/DF. inscrito no CPF sob o n.o

023.615.821-04, residente e domiciliado em Brasilia/DF, de um lado e do outro a

empresa AGENCIA AEROTUR LTDA EPP« inscrita no CNPJ sob o n.o

08.030.124/000121, Inscrição Municipal sob o n.' IO1-415-5. estabelecida na Rua

Apodi. n.o 583. Tirai, Natal. Rio Grande do Norte/RN. neste ato representada pela

sócia Sra. MARIA AMELIA CARVALHO GOMES, brasileira, casada. portadora

da Carteira de Identidade sob o n.' 364.876 SSP/RN, inscrito no CPF n.a

596.681.804-53, residente e domíciliando em Natal/RN, resolvem firmar o

presente Instrumento. mediante as Cláusulas e condições a seguir pactuadas:

O objeto do presente instrumento é o fornecimento de passagens

aéreas, por meio de consolidadora, para atender a agência de turismo do Sesc

Distrito Federal

Página l de 14
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DAVINCULAÇAO

Vinculam-se ao presente Contrato. todas as regras e condições

estabelecidas na Proposta Financeira da CONTRATADA, no Edital do Pregão

Eletrõnlco R.o 48/2017. seus Anexos e adendos. caso haja, que passam a fazer

pare integrante deste Instrumento

Parágrafo único. A CONTRATADA não poderá alegar

desconhecimento; no todo ou em parte das regras estabelecidas no referido

Instrumento Convocatória, sob pena de sofrer as sarlções legais

CLÁUSULAQUARTA=DOPREÇQ

O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA pela

dos serviços de emissão de passagens o valor unitário de R$ 0,00 (zero

Emissão de

Pas8ageíu Aéreas

prestação

reais). /

QuarWdade Total

Estimada de

Passagens Arttn}
D©cdçào

Quantidade

Estimada de

Passagen8Anuai

ValorTbtal

Estimada

Fomecimento de bilhetes de

passagens aéreas nacionais,

para grupo de excursão.
Fornecimento de bilhetes de

passagens aéreas nacionais,
individuais.

Fomecimento de bilhetes de

passagens aéreas
ntemaclonaís.

VALOR TOTAL ESTIMADO

1800

360 2205
R$0.00 R$0.00

45

R$ 0,00

Parágrafo primeiro. O valor total a ser pago à CONTRATADA apurado
a partir da soma dos seguintes valores:

Valorda
Passagem

R$

Ã

Taxa de
Embarque

R$

ã

Comissão do
Agente

(Taxa DU)
R$
C

Sub-Total
R$

D=A+B-C

U%1::=%' ] +%=H'
R$

E= [ 'FiõiÉ

a) Coluna A: Montante das passagens aéreas agendadas no mês pela

Contratada;

b) Coluna B: Montante das taxas de embarque correspondentes às

passagens informadas na Coluna A;

c) Coluna C: Comissão paga pela companhia aérea correspondentes

às passagens aéreas vendidas ao CONTRATANTE pela Agência contratada

d) Coluna D: Subtotal correspondente a soma dos valores lançados

nas colunas A. B e C=
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e) Coluna E: Valor do Serviço de Emissão de passagens aéreas devido

pelo SESC/DF à Contratada correspondente ao movimento de passagens aéreas

agendadas no mêsl e

f) Coluna F; Valor total do faturamento devido pelo CONTRATANTE ao

Agente Contratado

Parágrafo segundo. A quantidade dos serviços descritos é estimada

e. portanto, as solicitações se darão de acordo com a necessidade do
CONTRATANTE

CLÁUSULAQUINTA DAEXECUCÃODOSSERVICOS

As passagens aéreas serão fornecidas de acordo com as

necessidades e conveniências do CONTRASTANTE através de acesso ao Portal

da CONTRATADA, por meio de senhas ou emissão direta de bilhete mediante

autorização pela Central de Turismo Cetur do CONTRATANTE

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE.

no mínimo 2 (duas) senhas de acesso ao poial de serviços para possibilitar as

reservas e aquisições dos bilhetes por via eletrõnica e também deverá proporcionar

treinamento aos servidores Indicados pelo CONTRANTANTE para a carreta utilização

do sítio da contratada

Parágrafo segundo. Qualquer senha criada e/ou solicitada à

CONTRATADA é de caráter exclusivamente pessoal e intransferível, respondendo o

CONTRATANTE por qualquer utilização que ela tenha. mesmo indevidas ou realizadas

porterceiros

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá, no prazo de 2 (dias) após a

assinatura do Contrato. efetlvar o acesso ao portal de serviços aos servidores

Indicados pelo CONTRATANTE

Parágrafo quarto. A emissão dos bilhetes de passagem aérea deverá ser

feita diretamente pelo CONTRATANTE, por meia de funcionários autorizados

Parágrafo quinto. Poderão ser emitidos bilhetes pelo próprio

CONTRATANTE. por meio de solicitação por OP's (Ordens de Passagens) que

poderão $er vla FAX e/ou e-mail

Parágrafo sexto. A emissão dos bilhetes internacionais será solicitada poí

e-mail e/ou fax, para o Centro emissor da CONTRATADA. após realização da reserva

peloCONTRATANTE
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Parágrafo sétimo. A reserva. marcação e demarcação de passagens para o

CONTRATANTE serão feitas priorizando sempre as tarifas mais económicas e

promocionais. a CONTRATADA também deverá oferecer os descontos promocionais

ofertados pelas companhias aéreas

Parágrafo oitavo. As passagens a serem fornecidas deverão atender às

datas. horários e voos estabelecidos por livre escolha do CONTRATANTE

Parágrafo nono. Nas cotações referentes aos grupos de excursão. a

CONTRATADA deverá atender ao pedido de bloqueio das reservas no prazo máximo

de lO (dez)dias

Parágrafo décimo. A CONTRATADA deverá conceder um prazo mínimo de

60 (sessenta) dias. após o bloqueio das reservas de grupos, para que o
CONTRATANTE possa realizar a venda dos pacotes turísticos e se necessário solicitar

prorrogação desses prazos oferecidos pelas Companhias aéreas.

Parágrafo décimo primeiro. Fornecer passagens de toda e qualquer

companhia aérea solicitada pela CONTRATANTE, observando-se os prazos máximos

de 02 (duas) horas para as reservas normais e de 01 (uma) hora para as reservas de

urgências a partir da requisição emitida pela Central de Turismo do CONTRATANTE

Parágrafo décimo segundo.; O bilhete eletrõnico deverá ser entregue

dentro do prazo informado, caso contrário poderá. a critério do CONTRATANTE.

acarretar a cobrança de multa ou a rescisão do contrato ou anulação do pedido

Parágrafo décimo terceiro. Executar os serviços por meio de pessoas

Idóneas e capacitadas profissionalmente. assumindo total responsabilidade por

quaisquer danos ou faltas que seus empregados, propostos ou mandatários. no

desempenho de suas funções, causarem ao CONTRATANTE

Parágrafo décimo quarto. Reembolsar o CONTRATANTE, em quaisquer

passagens não utilizadas. mesmo após rescisão ou extinção do contrato. Os valores

dos bilhetes cancelados ou referentes a trechos nâo utilizados serão reembolsados

pela contratada. conforme regras das companhias áreas no prazo máximo de 30

(trinta) dias, contados da data da solicitação do reembolsa pelo CONTRATANTE.

Parágrafo décimo quinto. Efetuar pontualmente o pagamento às empresas

aéreas, independentemente da vigência do contrato ou pagamento das faturas pelo

CONTRATANTE. não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade

solidária ou subsidiária por débitos com terceiros.

Parágrafo décimo sexto. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte.

via telefone. para eventuais problemas técnicos e dúvidas do ?9NTRATANTE. /'6;ia
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O fornecimento das passagens aéreas:

emissâo* remarcação e cancelamento de bilhete, objeto desta licitação, ocorrerão de

acordo com as necessidades e conveniências da agência de turismo do

CONTRATANTE através de acesso ao Portal de Serviços da CONTRATADA, por meio

de senhas ou emissão direta de bilhete mediante autorização pela autorização pela

Central de Turismo - Cetur do CONTRATANTE.

CLÁUSULASEXTA-DOPAGAMENTO

C) pagamento pela prestação dos serviços será efetuado diretamente

na conta bancária indicada pela CONTRATADA, no prazo de até lO (dez) dias

úteis, após a apresentação da respectiva nota fiscal de Sewiços na Coordenação

de Compras e Contratos - Copec do CONTRATANTE. em 02 (duas) vias

devidamente atestada pela Central de Turismo -- Cetur, na qual deverão ser

discriminados o valor a ser pago pelo serviço de emissão de passagens aéreas e

as quantidades de passagens fornecidas com o respectivo valor.

Parágrafo primeiro. Para que a nota fiscal/fatura seja devidamente

atestada pela Cetur deverá estar acompanhada de relatórios com os seguintes

elementos: nome do passageiros trechal quantidade de bilhetes fornecidosl

companhia aérea; data da viageml valor da passageml valor da taxa de

embarquei desconta da Taxa DUi reembolso (se for o casa. com menção do

oficio da solicltante)l valor da tarifa praticada pela companhia aérea {comprovada

com a respectiva impressão da tela de reserva do sistema informatizado

utilizada), desconto do sinal pago antecipadamente para garantir a reserva junto à

companhia aérea. se for o caso

Parágrafo segundo. A importância a ser paga à CONTRATADA, a que

se refere o capuz desta Cláusula, será depositada em conta bancária de sua

titularidade no Banco do BrasÉI, Agência no. 0022-1, Conta Corrente R.o 52.714-9,

após as retenções previstas em normas legais.

Parágrafo terceiro. Aos valores apresentados nas notas fiscais já
estarão Inclusos despesas com hospedagem, alimentação. transporte. taxas,

impostos. seguros e outros encargos sociais e legais decorrentes da prestação

dos sewiços
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Caso o faturamento apresente alguma incorreção. a

nota fiscal será devolvida para a devida correrão e o prazo de pagamento

alterado sem quaisquer ónus para o CONTRATANTE

Parágrafo quinto. Para atesta e posterior envio para o pagamento, a

nota fiscal deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE

devidamente acompanhada de prova de regularidade relativa

a) Fazenda Federal e Segurldade Social - INSS (Conjunta);

b) Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
CONTRATADA;

c) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)l e

d) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

Parágrafo sexto. A documentação acima deverá ser apresentada na

forma da lel vigente

Parágrafo sétimo. A documentação de regularidade exigida no

parágrafo quinto poderá ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de

Cadastro de Fornecedor - SICAF, como documento comprobatório de

regularidade fiscal.

Parágrafo oitavo. Nenhum pagamento será efetuado à
CONTRATADA enquanto pendentes as certidões citadas no parágrafo quinto

Parágrafo nono. O CONTRATANTE não efetua pagamento por meio

de boleto bancário

Parágrafo décimo. Nos termos da Portaria no. 113/2012 da Secretaria

de Estado da Fazenda do Governo do Distrito Federal, o CONTRATANTE, na

qualidade de substituto tributário, poderá proceder à retenção da tributo ISS

quando do pagamento da futura apresentada pela CONTRATADA

Parágrafo décimo primeiro. Em razão das obrigações acessórias

decorrentes da legislação vigente, que regem os tributos e contribuições

Incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais correspondentes ao objeto da

iicitaçãa, o CONTRATANTE também poderá proceder. caso haja. as retenções

devidas ao IR. iNSS, PIS, COFtNS. Contribuição Social

(i:.LPágina 6 de 14 )b



DOREAJUSTE

O presente Contrato não sofrerá reajuste durante o primeiro ano de sua

vigência qualquer que seja a justificativa, salvo por disposições legais

Parágrafo único. Havendo interesse na renovação, o valor ora

contratado poderá ser reajusíado pela variação do INPC/iBGE, considerando

para apuração do írldice de reajuste, os 12 (doze) meses anteriores ao penúltimo

mês de vencimento do Contrato em vigor. mediante comunicação. por escritor

com. pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência

São obrigações da CONTRATADA

a) manter todas as condições de habilitação e qualificação que

ensejaram a sua contratação. durante toda a vigência do Contrato. sob pena de

retenção do pagamento, até sua regularização, sem ónus para o
CONTRATANTE, bem como a aplicação das demais penalidadesl

b) fornecer ao CONTRATANTE. no mínimo. 2 (duas) senhas de

acesso ao Portaide Serviçosl

c) efetivar o acesso ao Portal de Serviços. no prazo de 2 (dois) dias.

após a assinatura do contratos

d) atender as solicitações de reservas de grupos no prazo máximo de

lO (dez) dias;

e) conceder um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. após o bloqueio

das reservas de grupos. para que o CONTRATANTE possa realizar a venda dos

pacotes turísticos e se necessário solicitar prorrogação desses prazos oferecidos

peias Companhias aéreas

f) atender as solicitações para fornecimento de bilhetes por e-mail e/ou

fàx. verificando se o remetente é pessoa autarizadal

g) treinar os servidores indicados pelo CONTRATANTE para corneta

utilização do Portal de Serviços da CONTRATADAS

h) disponibilizar equipe de suporte ao portal para eventuais problemas

técnicos e dúvidasl

i) disponibilizar. em seu Portal de Serviços. acesso a todas as

informações necessárias para o controle dos bilhetes emitidos pelo

CONTRATANTE. tais como: faturas de crédito. relatório de bilhetes emitidos.

Ü.)
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consulta de voo das Clãs Aéreas. melhores tarifas disponíveis. controle dos

reembolsos solicitados e outros;

i) fornecer síntese da operacionaiização da compra de passagens;

k) repassar Comissão do Agente (Taxa DU) e comissões powentura

pagas pelas Companhias internacionais e incentivos, se for o caso. ao

CONTRATANTE;

1) comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que

Incidirem sobre a execução dos serviços prestados;

m) manter. durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com

as obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e de qualificação

exigidas no edital;

n) fornecer vantagens e benefícios ao contratante, a exemplo de

isenção da taxa DU. cortesias, descontos etc.

o) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a sua $scalização ou o seu

acompanhamento pelo mesmos

p) responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser

vítimas seus empregados e propostos, quando nas dependências do

CONTRATANTE, ou em qualquer outro local onde estejam atendendo aa objeto

deste contrato, devendo adorar as providências que, a respeito, exigir a legislação

em vlgor=

q) solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou
relacionados com a execução do objeto do presente contrato, mesmo que para

Isso outra solução não prevista no mesmo tenha que ser apresentada para

aprovação e implementação. sem ónus adicionais para o CONTRATANTE. desde

que de responsabilidade da CONTRATADAS

r) garantir que as passagens serão adquiridas pelo menor preço entre

aquelas oferecidas pelas companhias, inclusive com aplicação de tarifas

promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da

viagem

s) manter sigilo profissional de toda informação que terão

conhecimento para realização dos serviços;

©'
.;z.
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despesas, salários, Previdência

Social, passivo trabalhista, FGTS, tributos em geral e seguros que incidam na

prestação de serviços objeto deste Contrato; e

u) se responsabilizar pelos encargos trabalhistas do pessoal envolvido

na execução dos serviços

CLÁUSUL.A NONA - DAS OBRIGAÇÕES DQ ÇQNIBAl:ANTE

São obrigações do CONTRATANTE

a) informar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada

com a execução dos serviços, dillgenciando nos casos que exigem providências

corretivas

b) fiscalizar e acompanhai a execução dos serviçosl

c) disponibilizar um funcionário responsável pelo acompanhamento dos

seívtçosl

d) fornecer à CONTRATADA as recomendações e/ou instruções a

serem seguidas durante a prestação dos serviçosl

e) responsabilizar-se pelas senhas de acesso disponibilizada peia

CONTRATADA e pelas demais senhas que venham a ser criadas e/ou solicitadas

para servidores indicados pelo CONTRATANTE, discriminando o nível de
autonomia de cada usuário, bem como pelo cancelamento das senhasl

f) responsabilizar-se pelos acessos e campus realizadas através das

senhas disponibilizadas. inclusive, civil e criminalmente pela utilização incorreta

ou fraudulenta, por erro, culpa. dolo. simulação ou qualquer meio que cause

prejuízo à CONTRATADAS

g) zelar pelo bom uso das senhas, respondendo por todas as

transações efetuadas mediante a utilização das referidas senhas. comprovadas

pela CONTRATANTE através de registros em seu banco de dadosl

h) proceder imediatamente o cancelamento das senhas quando

qualquer um dos servidores autorizados se desligarem do quadro da Instituição;

i)responsabilizar-se integralmente pelas informações transmitidas aa

sítio da CONTRATADA , inclusive aquelas transmitidas com inexatidão, erro ou

omissões

l)fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os
elementos e informações que se fizerem necessários ao cumprimento deste

Contratos

é
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k) notificar. formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as

irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato, estabelecendo prazo

para sana-las;

1)1nspecionar o objeto do presente Instrumento. notificando a

CONTRATADA quando não atenderem às especificações deste Instrumental

m)emitir as Ordens de Passagem (OP), contendo todas as informações

necessárias para que a CONTRATADA possa emitir as passagensl

n) fornecer informações completas e carretas. para fins de reserva e

emissão das passagens, responsabilizando-se por erros ou emissões que

inviabilizem a prestação dos serviços da CONTRATADA de forma adequadas

o) não ceder. transferir ou admitir a comercialização. por terceiros, das

passagens eventualmente solicitadas em consignação;

p) fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários para

cadastramento dos sewidores que terão acesso ao sistema de emissão de

passagens via e-ticket ou ordem de passagem eletrõnica, informando-a,

Imediatamente. do eventual desligamento de sewldor. para cancelamento do

acesso, sob pena de não o fazendo, arcar com eventuais prejuízos decorrentes

da utilização da senha pelo funcionário desligada;

q) proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa

desempenhar seus sewiços dentro das normas do Contratos

r) acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os trabalhos objeto do

contrato, por meio de fiscais devidamente designados pela área competente;

s) comunicar à CONTRATADA as irregularidades detectadas na

execução dos serviçosl

t) notificar a CONTRATADA, por escrito. sobre imperfeições, falhas ou

irregularidades constadas na execução dos sewiços, para que sejam adotadas as

medidas corretivas necessáriasl

u) solicitar o cancelamento e o reembolso das passagens aéreas a

CONTRATADA no prazo máximo de 3 horas antecedente ao horário do voo;

v} efetuar os pagamentos das notas fiscais nos prazos previstos

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

A vigência da presente Instrumento será de 12 (doze) meses, contados

a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada. de comum acordo. por

períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta).Reses, conforme o

á
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do Anexo 1. da Resolução Sesc N' 1.252/2012

desde que as partes se manifestem por escrita, com antecedência mínima de 30

(trinta) dias do término do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

A CONTRATADA. no ato da assinatura do Contrato, prestará garantia

em favor do CONTRATANTE, correspondente a 10% (dez por cento) do valor

total do Contrata, nos termos do Aít. 27 do Anexo l da Resolução Sesc N'

1.252/2012

Parágrafo primeiro. A garantia mencionada no capuz deverá ser

renovada a cada prorrogação do contrato devendo seu valor ser atuallzado nas

mesmas condições contratuais

Parágrafo segundo. A garantia assegurará, qualquer que sela a

modalidade escolhida, o pagamento de

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;

b) prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE. decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do Contrato

Parágrafo terceiro. A garantia terá vigência durante todo o prazo de

execução do contrato. devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após

término da vigência contratual

Parágrafo quarto. Se o valor da garantia for utilizado total ou

parcialmente. em pagamento de qualquer obrigação. a adjudicatária deverá

proceder à respectiva reposição no prazo de 3 (três) dias úteis. contada da data

em que for notificada pelo CONTRATANTE

Parágrafo quinto . Após o cumprimento fiel e integral do Contrato. a

garantia prestada será liberada ou restituída à adjudicatária, após formalizada sua

solicitação.

CLÁUSULA DéCiMA SEGUNDA = DAS peNALiDADES

Em caso de inexecução parcial. total, ou qualquer outra inadimplência.

sem motivo de força maior, a empresa contratada estará sujeita, sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida a prévia defesa, às

penalidades previstas na legislação aplicável. para as seguintes hipóteses

~K.:b;#
Página ll de 14



1} oor atraso iniustificado:

a) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dla, até o 30'

(trigésimo) dia, incidente sobre o valor do Contratam e

b) multa 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao dia. a partir do 31'

(trigésimo primeiro) dia, incidente sobre o valor do Contrato

11) oor inexecucão oarcial ou total do Contrato:

a) advertência;

b} multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contratos e

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de

contratar com o CONTRATANTE, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive

quando recusar-se a assinar o Contrato. não mantiver a Proposta Financeira.

apresentar declaração ou documentos falsos ou por reincidência de penalidade

aplicada anteriormente

Parágrafo primeiro. As multas estabelecidas neste item são

ndependentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente. mas somente

serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da CONTRATADA

Parágrafo segundo. Quando não pagos em dinheiro pela
CONTRATADA, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos,

peia CONTRATANTE. do pagamento devido e, quando for o caso, cobrados

judicialmente.

Parágrafo terceiro. Quando se tratar de inadimplemento parcial. a

multa deverá ser aplicada sobre o valor do serviço que deixou de ser prestado.

Parágrafo quarto. Caso haja a recusa injustificada em assinar o

Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis. a contar da data da convocação, a

empresa estará sujeita as penalidades previstas no inciso ll desta cláusula

Parágrafo quinto. Em caso de reincidêncla por atraso injustificado

será a CONTRATADA penalizada nos termos do Art. 32. Anexo 1, da Resolução

Sesc no.1252/2012

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido em qualquer época.

mediante comunicação expressa da parte interessada, com antecedência mínima

de 30 (trinta) dias, não cabendo, neste caso, qualquer indenização às partes.
,,"'nEsSe?
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O não cumprimento de qualquer Cláusula ou

condição deste Contrato importará a sua rescisão imediata. a critério da parte

adlmpiente, sem qualquer aviso

Parágrafo segundo. Expirado o prazo estabelecido na Cláusula

Décima e caso não haja interesse na renovação, expressamente manifestado:

cessará toda e qualquer responsabilidade das partes

Parágrafo terceiro. Ficará o presente Contrato rescindido de pleno

direito. independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. nos

seguintes casos

a) inadimplêncla de qualquer das partesl

b) falência ou liquidação da CONTRATADAS

c) fusão ou incorporação a outra empresa. sem prévia e expressa

concordância do CONTRATANTES e

d) incapacidade. desaparecimento, inidoneidade técnica ou má-fé da

CONTRATADA

O acompanhamento do presente Contrato será feito pelo

CONTRATANTE. por intermédio de servidor designado por Ordem de Serviço

Para todos os efeitos legais. dá-se ao presente Contrato o valor

estimado de R$ 2.968.586.55 (dois milhões. novecentos e sessenta e oito mil.

quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de aumentar ou diminuir a

quantidade dos sewiços prestados, de acordo com a sua necessidade. até o

limite de 25% (vinte e cinco par cento), nas mesmas condições contratadas. de

acordo com a legislação vigente

Parágrafo primeiro. Fica expressamente proibido à CONTRATADA

subcontratar outras empresas para realizar o objeto deste Contrato a não ser

com expressa autorização do CONTRATANTE

Parágrafo segundo. Durante a vigência deste Contrato qualquer

@
comunicação entre as partes deverá ser feito por escrit
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Parágrafo terceiro. Toda e qualquer alteração contratual só poderá

ser realizada por meio de Termo Aditivo

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro de Brasília-DF, com renúncia expressa de qualquer

outro, para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente Contrato.

E por estarem de acordo. firmam o presente em 3 (três) vias de iguais

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, a saber, I' via

para o Processo Sesc-AR/DF N' 1154/2017, 2'. via para a CONTRATADAS 3'

via para a Coordenação de Gestão Documental - Coged, que fornecerá cópias

por meio eletrõnico à Coordenação de Compras e Contratos - Copec.

Coordenação de Finanças - Cofin, Coordenação de Contabilidade - Cotar,

Coordenação de Desenvolvimento Físico-Esportivo e Lazer- Codex; Central de

Turismo - Cetur e o Executor do Contrato

Brasília/DF, ; 1. de De2.eK'u1lH de 2017

coptÇfStSC©
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&
URVlçO PÚBLICO FEDERAL

MESA-POL{CIAFEDERAL .....,
SJPERI NTENDÊNCIA REGI ANAL NO PARADA

CONTRATO DE COM PRA N' 092018 -- SR/PF/PR

Pregão Elçtrõnico SRP n' 03/20 1 8 -- Com. 5' Região Militar -- UASG 1 602 19

Adesão Ata n' 03/20 1 8 - 5' RM

AEROTURLTDA

seguirenunciadas

1. CLÁUSULA PRI M E! RA -OBJETO

Parara

e Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identi$cado no preâmbulo

dou, independentemente de transcrição.//' ... .,,/

13. Obleto da contratação:
Ó



8
URVlçO PÚBLICO FEDERAL

M Eg - POLÍCIA FEDERAL .
supcni NTeÚBÊÚãÃãEctoNAL NO PAnANÁ

2 CLÁUSULA SEGUNDA -VJ GÊNCiA

zl. o prazo de vigência 1léste Temia de Contrato é aquele fixado no Edital, com .início
na data de 06/07/2018

eUtleSade, conforme disposição da Cláusula 1 5 -- 1 5.1 do Edita! do certame originário

aCLAUSULATERCEIRA-PREÇO

3.1. O valor local da contratação é de R$ 900.01 8,00 (novecentos mil c dezoito reais).

32 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do obüeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

üabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, fi'ete,

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do Dueto da contratação

33. O valor acima é meramente estimativa, de fomla que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos qualttitativos de serviços efetivamente prestados

4. CLAUSJLA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAM ENTAKiA

4.1. As despesas decorrentes desta conüatação estão pf'ogramadas em dotação

orçamentária própria, pwvista no orçamento da União, para o exercício cle zu iõ, M
classificaçãoabaixo:

Gestão/Unidade: 200364/Sup. Reg. Polícia Federal no Parara, Fonte: Tesouro,

Programa de Trabalho: 06t2221 1220000001, Elemento de Despesa: 339033, Pl:
PF99900AG 18

42. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recurws p'óp'ios para 'tender

às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro

5. CLÁUSULA QUI NTA - PAGAM EITO /
5.]. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes

Página 2de
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Valor Unit. Valor Total 

l Serviço de emissão de 1.500 R$ O,O i 00 R$ 15,00

2
Serviço de remarçação de 150 R$ O,0100 R$ 1,50

3
Sewiço de cancelamento de 150   

[ l Passagens aéreas para o
Iterritório nacional,incluindo

taxas de embarque. (quando
houver)



SIRVlçOPÜBLIGOFEDERAL
M EW - POLI CiA FEDERAL

wpcRI NFêiibeúãÃ tieci ANAL NO PAnAdA

encontram-se definidos no Edital

e. CLÁUSULA UixTA - REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a parir da data limite para a apresentação da proposta, pela

variação do IPCA.

62. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregn(

contado a parir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7CLAUUJLA ÜTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FINALIZAÇÃO

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles

previstos no Termo de Referência, anexo do Edital

a CLÁUSULA OITAVA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATAR'rE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Tempo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - SANçóESADMiNI srRATiVAS-

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Temia de
Referência bem como no Edital

10. CLÁUSULA DÉCIMA REg;l90

BH1931ã IR RX H l:;
l02. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa

103. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANI'E em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de } 993

IQ.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

l0.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

l0.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

l0.4.3. Indenizações e multas

11. CLÁUSULA DÉCI MA PRIM EI RA -VEDAÇÕES

} 1.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualqu ,......,operação

financeira;

mínimo de um ano será

/
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&JPERI NTENDÊNCIA REGI ANAL NO PARANÁ

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12 CLÁUSULA DÉCIMA UGUNDA -ALTERAÇÕES

121. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n'

8.666,de 1993

122 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contrato

12.21. É vedado efetuar acrésçimas nos quantitativos fixados pela ata de registro

de preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1' do aK. 65 da Lei n' 8.666, de

123. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

la CLÁUSULA DÉCI MA TERCEI RA - DOS CAWSOMIS$OS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n' 8.666, de i993, na Lei n' l0.520, de 2002 e demais normas federais

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078, de 1990

Código de Defesa do Consumidor -- e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUaJLA DÉCIMA QUARTA -PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extmto, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666, de } 993.

15.CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA-FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de Curitiba, PR - Justiça Federal

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02(duas)

vias de igual teor, qug, depois de !ido e achado em ordem, vai assinado pelas partes

/ Curitiba/PR, 06 de julho de 20 18

Ã xmníeiõ'i:eiíÊVÃtn XÓ
Ü,... .,L d«4«b é'-o

'ÁOnIANODANÓnKEOAaOMES

Contratante Contratada

Testemunhas

t.B atr
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