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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA

"CoN-TRATAÇÂO DE

PES§OA

FINS

DE

JURÍDICA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

AGÊNCIAMENTO DE VIAGENS, QUE ENTRE SI
ESTABELECEM A AUDITORIA GERAL DO ESTADO AGE E A EMPRESA NORTE TURISMO LTDA.
REFERENTE A ATA O3.A/20I9, RESUTADO DO PREGÃO
rt.srnôNrco sRp 012/2019 N-AUDTToRIA GERAL Do
ESTAT'O . ACE, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE.

O ESTADO OO pnRÁ por internrédio da AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE, órgão da
Adnrinistração Diretâ do Estado do Pará, com sede ent Bclénr, à Av. Domingos Marreiros N,2001 Bairro de Fátima, CEP: 66.060-160 - Belén/PA, inscrita no CNPJ sob o N, 03.269.619/0001-94,
ncstr ato representada por seu titular, o Auditor Ceral do Estado o Sr. ILTON GIUSSEPP STML
MENDES DA ROCHÀ LOPBS DA SILVA, residcnte e domiciliado à Travessa Rui Barbosa,
179'l1601. portador clo CPF N" 647.085.272-68. da Carleira de ldentidade 22273 OAB/PA. doravantc
dcnominada CONTRATANTE, c dc outro lado. a cnrprcsa NORTE TURISMO LTDA Epp - Epp,

conr scde ncsta cidadc. situada à rlc Rua Padrc Prudôncio N'43, Bairro da campina, inscrita no
CNPJ/MF sob o N' 05.570.25410001-69, dc agora em diantc denominada CONTRATADA, ncste
âto rcpresentada por scu Represcnrantc Legal, Sr. LEONARDO GUIMARÃES FONTENELE, RG
N'.11954 OAB-PA, CPF/MF N".692.O72.402-20. com base na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N" O3.A/20I9 - PREGÀO ELETRONICO SRP N" OI2/20I9. AUDITORI,A GERAL DO ESTADO
- AGE, ao qual so encontra vinculado, bcrrr como à proposta da CONTRÁTADA que passa a fazer
parle integrante dcstc instrumcnto, rcsolvenr celebrar o presente CONTRATO que, reciprocamentc
outorgam. aceitam c sc obrigam a cumprir, por si ou por seus sucessores, diante das cláusulas e
condições a seguir expostas.

CLÁUSULA I - DA LEGISLAÇÃo APLICÁVEL

l.l.

O prcsentc contrato tsm cotno fundanrcnto lcgal tudo enr conformidadc com as Leis Fcdcrais no
10.520/2002 c 8.66ó11993 c, pcla Lci Estudual n" 6.47 412002, pelos Decrctos Estaduais no
2.06912006 c 967 /2008, pclo f)ccrcto Fcderal no 3.555/2000 c suas alterações posteriorcs, pela Lci

Complcmcntar no 12312O06, pclo Código dc Dcfesa do Consunridor.

CLÁUSULA II

DA vINcULAÇÃo Ao EDITAL
2.1. O prescnte Contrato vincula-se âs rcgras «tispostas no Editol de Licitaçüo No 012/2019 c aos
termos da propost vcucedom.

-

Rua Donrirrgos l,ÍarrciÍos n" 2(Xll -

[ttirrtr:

Fr'itinra - CEP: í,6060- 1 60

l]çlúm - tr Íá

x

lirr§/Füx:(0er)f2fr"**,,ir"ltll,i.,ju.],?-(,4:.7,-E-üuitiautihriu?ütsc.tl.pov.hr

#t

@;.
x

&ffi

llBrl)aclfit@aluEso

,...c.úà

o\\--l/

\*T PARA
GovERNo

PoR Tooo

Fr

o PÂRÁ

CLÁUSULA III - DO OBJETO:
3.1. Conrratação de pessoâ jurídica especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACÊNCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo as atividades de:
3.t.1 - Cotação, re.serva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancelamento, reembolso e
entrega dE bilhetes de passagens terrestres (rodoviárias intermunicipais e interestaduais), fluviais
(intermunicipais) e de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atendimento das
necessidades da Auditoria Geral do Estado - AGE, conforme condições, especificações, quantidadês
e cxigências no Termo de Referência (Ancxo).

CLÁUSULA IV - DA APROVAÇÃO DA MINUTA
4.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Consultoria JurÍdica da Auditoria Geral do Estado AGE, conforrne Parecer No.222l2019. nos tennos do Parágrafo Unico do art.38, da Lei n"
8.66611993 e inciso IX, do art, 30, do Decreto no 5.450/2005.
CLÁUSULA V - DO FORNECIMENTO
§.1. O objeto deste Contrato será fomecido a CONTRATANTE, conforme disposto no item 6 do
Termo de Ret'erência (Anexo).

CLÁUSULA vI . DA MANUTENÇÃo puT,A CONTRATADA DAS CONDIÇ0ES DE
HABILITAÇÃO:
6.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições
dcmonstradas para habilitação na Licitaçâo cfctuada, de modo a garantir o cumprimento das
obrigaçõcs assumidas, e. deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a vigência
contratual, bem como garântir o cunrprimento das obrigaçôes assumidas;
6.2. A CONTRATANTE deverá ser inflormacla sempre que houver alteração do Contrato Social cla
Empresa, através do envio de côpia do contrato atualizado.

DAS oBRrcAÇÕus pe CONTRATADA
7. L Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
7.2. Reparar, corrigir ou substihrir, as suas cxpcnsas, no todo ou em parte, o objcto dcstc Contrato,
cm quc sc verificarcm vicios, clcfcitos ou incorreções resultantes da cxecução;
7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes
dc sua culpa, ou dolo na cxecução do contrato, não çxcluindo ou reduzindo essa rcsponsabilidadc a
Íiscalização ou o âcompanlramento da Auditoria Geral do Estado - ACE.
7.4. Arcar com os cncargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem corno os tributos
rcsultantcs do cumprimcnto do contrato;
7.5. Accitar, nas mcsnlas condiçõcs contratuais. os acréscimos ou suprcssõcs quc sc Íizerem
nccessários de até 25Yo (vintc c cinco por ccnto) do valor inicial atualizado do contrato;

crÁusul,A vrr -

Rua Dontingos Murrciros n' 2001 - Bairro: Fátinrl - CEP: í16060-160 Bqlénr - Pará
Fonc/Fux: (091 ) 3239-(147ír - Fernç: (09 I ) 3239-6471 - E-mail: &illitoriu(ôuse.pe.gítv.hr

|,n w.uge ,pa,got .br

{,

4" ":

\*!

*BC* E
d;/E8\-#-.,-

Poi

Íooo

G

OVÉiN O

O

PARA
o rÂRÁ

7.6. Caso a CONTRATADA possua mais de um Contrato com a CONTRATANTE, devená emitir
Notos Fiscais/Faturas distintas, com o mcsmo CNPJ que consta do contrato e da proposta;
7.7. Emitir Notas Fiscais/faturas dos serviços efetivamente prestados, discriminando no corpo das
mesmas, o periodo e tresho a que se retbre as passBggns, ponto de partida e chegada, horário, nome
do(s) passageiro(s), além do número e objeto do respectivo contrato a ser celebrado.
7.8. Fomecer a contratante, histórico nrensal dos fomecimentos realizados, indicando o quantitativo
de passagens emitidas no periodo, informando os valores e trechos solicitados por tipo de passagens,
7.9. Arcar e responsabilizar-sei com as despesas diretâs e indiretas, tais como: salários, transportes,
alimcntaçào, diárias, assistência mcdica, cncargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordcm de classe, indenizaçõcs civis c quaisquer outrâs quc forem devidas a scus cmpregados no
desempenho dos serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer vinculo empregatício com
os mesmos:
7. 10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos emprcgados quando em serviço,

por
tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o
exercício das âtividâdes:
7. I I . A inadinrplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, sociais,
previdenciários,
Fiscais e comerciais, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do Contrato.
7. 12. Pcrmitir a CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos scrviços c o livre accsso as
dcpendências, bcm como prcstar, quando solicitada, as informaçõcs visando ao bom andamcnto dos
scrviços,
7.13. A fiscalização pcla CONTRATANTE não cxclui ncm rcduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades. ainda que resultante de imperfeições técnicas, vlcios
redibitórios e, na ocorrência destes. não inrplica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou dc
seus agentcs or,l preposlos.
7.14. Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas ou
comerciais e inovações dâ CONTRATANTE de que venha ter conhecimento, nôo podcndo, sob
qualquer pretexto as divulgar, rcproduzi-las ou utilizaJas, sob as penas da lei, mesmo dcpois de
encerrada a presente contratação.
7.15. Preslar os scrviços, objeto deste Contrato, dc scgunda a scxta-fcira, das 08h às l8h.
7.1ó. Disponibilizar scrviço dc plantão 24 (vintc c qualro) horas, por meio dc tclcfonc celular, ou
outra forma de comunicação, possibilitando a efctiva soluçào para eventuais problcmas decorrentcs
da prestação de scrviços, bem conro dar supoíe a atcndimentos emergenciais quc extrapolcm os
dias/horários dcterminados no subitem 7.37 deste Tcrmo;
7.17. Adequar-se toda c qualquer modemizaçào tecnológicâ que a CONTRATANTE venha a
implcrncntar no sisterna tccnológico, visando a otirnização do atcndimcnto dos serviços contratados;
7.18. Dotar dc infracstrutura íldcquado, o Posto de Atendimento citado no itcm 4, com pcssoal
qualilicado, ncccssário c suficiente para a prestaçào dos serviços contratâdos, como também
responsabilizar-se pela manutenção dos recursos nele alocados;

I
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târifas
e emissão de passagens aéreas, terreskes e fluviais, devidamente uniformizados e identificados por
meio de craohá, da empresa, conr fotografia recente;
7.20. Manter um supervisor responsável pelo gercnciamento dos serviços, com poderes de
representante ou preposto para tratar conr a Arrditoria Geral do Estado - AGE, sobre sssuntos
relacionados a execução do contratoi
7.21 . Prestar o serviço, de ocordo com as especificoções e prazos estabelecidos neste Contrato e no
7. t9. Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, especializados no trato de

Termo de
Referência quc dcvcrâo cstar de acordo com as condições da respcctiva proposta adjudicada pela
Auditoria Geral do Estado - AGE.
7.22. Prestar todos os esclarecimentos que Íbrenr solicitados pela fiscalização da Auditoria Geral do
Estado - AGE, cujas obrigações deverá atender prontamente;
7,23. Efetuar pesquisa em lodas as companhias aéreas, rodoviárias e fluviais disponiveis para o trecho

solicitado. por meio de sistoma informatizado de pesquisa próprio, indicando obrigatoriamentc o
menor preço denlre os oferecidos. inclusive aqueles decorrcntcs de tarifas promocionais ou rcduzidas
para horários compativeis com a programação da viagem;
7.24. Entregar bilhete de passagem fora do hon{rio de expediente, em local indicado pela Auditoria
Ceral do Estado - AGE;
7.25. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de passagens, tarifas
dc cmbarque e quaisquer outras logisticas dc cmbarquc.
7.26. Mantcr atualizada a rclagâo das companhias Íiliadas c com as quais mantenha convcnio,
inlbrmando pcriodicamcntc a Audltorin Gernl do Dstndo - AGE as inclusões e/ou exclusões;
7.27. Comunicar dc imediato a Auditoria Gcral do Estado - AGE toda e qualquer inegularidade
observada em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários;
7,2t1. Forneccr o qualquer momento, quando solicitado pelo contratante, declaraçào expedida por
companhias aéreas, rodoviárias e Íluviais. legalmente estabelecidas no País, de que e autorizada a
comercializar passagens em seu nonre; que possui idoneidade creditícia; que se encontrâ em dia com
suas obrigações contratuais c financeiras perante as mesmas e que dispõe de terminal parâ reservas;
7.29. Abster-se, qrulquer que seja a hipótese, de veicular publicidadc ou qualquer outra informação
acerca das

Atividadcs, objcto dcstc Contrato. scrn prcvia autorização do contratantc;
7.30. Mantcr, durante toda a cxccuçào do contrato, cm compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições dc habilitação c qualiÍicaçào cxigidas na licitação;
7.31. Não transfcrir a oulrem, no todo ou cm parte. os serviços avcnçados, scm previa e expressa
anuência do contratantc;
7.32. A CONTRATADA deverá emitir todas as Notas Fiscais/Fatura com o mesmo CNPJ quc consta
do Contrato c da Proposla;
7.33. Rccmbolsar a Auditorio Gcral do Eslado - AGE o valor correspondente ao preço da passagem
aércas. tcrrcstrc c Íluvirl. subtraido do vnlor rcfcrcnte a multa de reembolso c dcmais taxas fixadas
por dispositivos legais que regulam a matéria, devidamente comprovsdo, em virtude da nõo utilização
Ruu Domingos lvlarrçiros n' 2()01 - lloirro: Fátinra - CEP: 6íú60-
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do bilhete, devendo a contratada emitir fotura de credito dentro do prazo de até l0 (dez) dias uteis,
!'onlcndo o valor das passagcns requisitadas e nào utilizadas pela CONTRATANTE, a qual deveni
ser aoresoentada e deduzida da pmxima fatura.

7.34. Emitir, dentro do prazo de ató l0 (dez) dias uteis, Íàtura de credito contendo o valor das
passagens requisitadas e não utilizadas pela CONTRATANTE, a qual deveú ser acrescentada e
deduzida da próxima fatura, sendo que os créditos dccorrentes de passagens e/ou trechos não
utilizados deverão constar como abatime nto do próximo faturamento;
7.35. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, rodoviârias e fluviais, independentemente da
vigôncir do contÍato, nÀo respondcndo a Auditorla Geral do Estado AGE solidaria ou
subsidiariamcnte por cstc rccmbolso, quc c dc intcira responsabilidadc da contratada;
7.36. Emitir faturas e/ou notas fiscais para as passagens aéreas, terrestres e Íluviais com o devido
desconto. identiÍicado nas faturas;
7.37. E de inteira responsabilidade da Empresa Contrâtada, a realização de cotações de preço de
pâssâgens aéreas, rodoviárias e Íluviais, como também âs articulações junto as Empresas, para
informaçõcs dc preços/horários de viagens e tudo mais que for necessário para que seja fomecido a
Auditoria Gerat do Estado - AGE. Na cotaçâo de preço deve constar data, hoúrio e valor da viagem,
de todas as Emprcsas disponíveis pclo trecho solicitado, sob pena de rescisão contratual;
7.38. Emitir Notas Fiscais/làturas dos serviços efetivamente prestados, discriminando no corpo das
nlesmas, o nome do beneficiário, trecho, data da viagem, horario, o período a que se refere o
scrviço/ctapa ou parccla. o logotipo da cmprcsa que fomeccu o bilhetc, o local da prestação do scrviço
o nirmcro c o objcto do rcspcctivo Contrato, dc acordo com o estabelccido neste Tcrmo.
7.39. Trocar a Nota Fiscal scmpre quc a Auditorin Geral do Estâdo - AGE solicitar em virtude de
tcr sido cmitida com intbrmoçõcs incorrctas.
7.40. Estabelecer novo pÍazo dc vencimento da Nota Fiscal, sempre que a mcsma for refeita para
correções dc falhas ocorridas na emissâo.
7.41. Entregar os bilhetes de passagens aéreas, terrestres e fluviais, na Seção de Expediente e
Transpone de Pcssoal e Cargas da Diretoria de Apoio Logistico da AUDITORIA GERAL DO
ESTADO - AGE - DAL/I. ou em local previanrenre estabelecido pela CONTRATANTE, em até 4
(quatro) horas corridrs, a contar da conÍinlação da Auditoria Geral do Estado - AGE para aquisição
da passagern aêrea, rodoviária e/ou íluvial, e/ou em casos excepcionais entregar diretamente para o
usuário/bcneficiário da passagcrn, isso quando o Í'iscal do contrato solicitar;
7.42. Em casos Í'oíuitos ou forca tnaior quc impossibilitc a contratada dc prcstar os serviços
contratados pela Auditoria Geral do Estado - AGE, a contratada dcverá informar formalmente ao
liscal do contrato da impossibilidade cm qucstio, com antcccdência mínima de 72 horas.
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CLÁUSULA

VIII-

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

8.1. Acompanhar c fiscalizar a cxccução do contrato por urn rcprescntantc cspcciahncnte dcsignado,
nos tcrmos do arl. 67 da Lci no 8.666/93:
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8.2. Permitir o acesso dos empregados da empresa a ser contratada as dependências da Corporação
para trâtar dc assuntos pertinentes aos serviços contratados, desde que devidamente uniformizados e
identificados com crachás;
8,3. Rejeitâr, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este ContrBto;
8.4. Proceder ao pagâmenlo do contrato, na forma e no prazo pactuados;
8.5. Comunicar a contratada, a quantidade de bilhetes a serem fomecidos, indicando trechos e locais;
8.6. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andomento da prestação dos serviços
contratados;
1i,7.

Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de cventuais falhas, faltas, incxecuçõcs ou

quaisquer impcrlbições no curso dc cxccuçào dos scrviços, lixando prazo para a sua corrcçâo;
8.8. Notificar. por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido
o contraditório e a ampla defesa;
8.9. Solicitar formalmente a contÍatada, no caso de não utilização de bilhete dc passagem, em seu
peÍcu6o total ou parcial, o ressarcimcnto do valor comespondcnte no lrecho (crcdito), situação em
quc a contratâda dcvcrá cmitir a corrcsPondente Nota de Crcdito.

CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Auditoria Geral do Esrado - AGE designara um policial militar para atuarcomo Íiscal do contralo

c acompanhar sua execução, o qual devera registrar em relatório todas as ocorrências relacionadas
com â sua cxccução, dcterminando o quc for ncccssário a regularização das falhas ou defcitos
obscrvados, conforme art. 67 da tci fcdcml no 8.66ó193 c
o prcvisto no Decrsto Estadual no 870i2013;
9.2. O t'iscal do contrato scrá rcsponsâvcl pclo atesto das faturas, fiscalização e monitoramcnto da
execução do Contrato,

9.2.1. Infonnar a Diretoria de Apoio Logístico da Auditoria Geral do Estado - AGE as ocorrências
que exijam decisões e providências que ultrapassem a sua competência;

CLÁUSULA X - DO PAGAMENTO
I0.1. A Contratada apresentara nota Í'iscal/fantra para liquidação e pagamento da despesa pela
Contratante, até o 3'(terceiro) dia útil do nrês subsequente a prestação do serviço, mediantc ordem
bancaria creditada cm conta corrente cxclusivaurcnts no Banco do Estado do Para - BANPARA S/A,
no prazo dc ató 30 (trinta) dias, contados do rcccbimcnto definitivo da Nota Fiscal/Fatura pela
fiscalizaçào, desdc quc atcndidos todas as condiçõcs previstas ncstc termo de referência, devidamcntc
utestado o reccbinrento dcfinitivo dos serviços pelo rcsponsável pclo acompanhamento e fiscalização,
com â documenlação fiscal valida c com prazo dc vigôncia suficiento parâ prazo do pagomonto;
t0.2. No caso dc dcvoluçâo da Nota Fiscal. Fatura ou Recibo para correção, o prazo dc pâgomento
cstipulado no subitcm 10.1, passarâ a ser contado a partir da data dc reapresentaçõo dos referidos
documentos. Scndo quc a Contratada, ao cmitir Nota Fiscal/Fanrra, para substituir as quc já tinham

sido rcccbidas na Auditoria Geral do Estado - ACE, deverá emitir com prorrogaçâo da data para
vencimento:
Iluu Donrirrgus lvÍirrrçiros n'2001- Buirro: Fátirnll - CEP; (,(;0«).I60 Bclém - PüÍá
lirü;,lrax: (o9l ) f239{476 - lixru: ((}91 1323i-6471 - E-uruil: inliktrioklttst'.ttrt.uttr'.hr
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10.3. Nos moldes do que determina o Decreto Estadual no. 877, de 3 I de marco de 2008, o pagamento
dos fornecedores e prêstadores de serviços dos Órgãos da Administração Direta e Indirets do Eslado

do Para, somenle será eÍbtuado mediante credilo em conla corrente aberta no Banco do Eslado do
Para - BANPARA S/A:
10.4. Os Íbmecedores e prestaclores de serviços vencedores do certame, que ainda não sejam
correntistas do Banco do Estado do Para S/4, deverão providenciar a abertura de conta corrente na
agência de sua preferência;
10.5. A Contratada deverá fazer constar a identificaçâo da agência e da conto coÍrente nos documentos
dc cobrança dos serviços prcstados tais como, notas Íiscais, faturas, rccibos e similarcs;
10.6. O paganrcnto da Nota Fiscal/lhtura somcnts será efetuado após a veriticação da regularidade da
Contratadajunto a Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
10.7. A Contratante poderá deduzir do nrontante a pagar os valores correspondentes as multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Edital e do contrato;
10.8. Ncnhum pagarnento será efetuado à Contratada enquânto pendente de liquidação quâlquer
obrigação financeira. sem que isso gere direito a alteraçào dos preços dos serviços contratados ou
atualizaçào monetária por atraso de pagamento,

CLÁUSULA xI

-

DA

D^ NOTA FISCAL/ FATURA

expressamente designado, a atestoção das Notas Fiscais, Faturas e Recibos,
Cabefti ao servidor^TÉSTAÇÃo
objeto desta licitação, para clcito dc pagâmcnto.
I

Ll.

cLÁusuLA xrr - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁRrA
Os rccursos orçamcntários ncccssários para atcndcr as dcspcsas dccorrcntcs dcstc Prcgão constam do

orçamcnto da

Audltoria Geral do Esttdo

-

AGE, conlo segue:

Elemento de despesa: 339033
Programa: 04 I 24 I 42482520000
Fonte: 0101006359 (Tesouro do Estado)
Plano Intemo: 4l 90008252C

cLÁusuLA xrv - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
14.1. O contrato a scr finnado poderá scr altcrado nos casos prcvistos na Lci n." 8.666/93, desde quc

haja intcressc do Secrctário ou dirigentc máximo da Auditoria Gcral do Estado
aprcsentaçâo das dcvidas justiÍicativas.

-

AGE, com

CLÁUSULA xv - Do AcRÉscIMo oU sUPREssÃo Do vALoR coNTRATADo
15,l. No intcrcsse da Adrninistraçào da Auditoria Gcral do Estado - AGE, o valor inicial, podcrá scr
arcscido ou suprimido ató o limitc prcvisto na Lci n.o 8.666/93;
15.2. A CONTRATADA fioa obrigada a nceitar. nas mcsmas condiçõcs licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários.
Rtur Donringos Mrrrciros n" 2(l0l- lluirru: ljátinru . CliP: ((i0ó0-160 Bclénl - Porí
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15,3. Nenhum acróscimo ou supressão poderá cxceder o limite estabelecido nesta condição, exceto
as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA XVI- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.t, A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato,
deixar de entregar documentaçào exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execuçào de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçõo dos
serviços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficara
impedida de licitar c clc contratâr com a Uniào, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será
dcscrcdenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastrâmento de fomccedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4o da Lei no 10.520, de I 7 dejulho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo de Referôncia e das demais cominaçôes legais.
16,2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administraçâo podená, garantida a previa defesa,
aplicar a
Contratada as seguintes sançõcs:
a) advertência;
b) multa:
b.

l) conrpensatória no percentual

de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do serviço de

Agenciamento de Viagens, pela recusa enr assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
uteis. apôs rcgularmentc convocada, sem prejuizo da aplicação de outras sançôes prcvistas;
b.2) moratória no pcrccntual corcspondente a 0,5% (cinco décimos por csnto), calculada sobre o
valor total do scrviço dc Agenciamento de Viagens, por dia de inadimplência, até o limite máximo
dc l0% (dcz por ccnto). ou scja, por 20 (vintc) dias. o quc podcrá cnscjar a rcscisão do contrato;
b.3) nroratória no percenlual dc l0% (dez por cento), calculada sobre o valor total do serviço dc
Agencianrcnto dc Viagens. pela inaclirnplência alérn do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão
do contrato:
c) suspensâo temporáriâ de participagào em licitação e impedimento de contratar com a
Adnrinistração, por prazo nào superior a 2 (dois) anos;
d) declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública cnquanto
pcrdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridadc que aplicou a pcnalidade, de acordo com o inciso IV c o § 3'do art. 87, da Lci
8.666193 c stns altcraçõcs. A rcabilitaçâo scrá concedida quando a contratada rcssarcir a
Administração pclos prejuizos rcsult nles da respectiva inexecuçío contrâtual c após decorrido o
prazo da sangão aplicada com base na alínea "c" do subitem 16,2 deste instrumcnto.
16.3, Sc a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda dcsta, respondera
o contratado pcla srn difercnça, quc scrá dcscontada dos pagamentos eventualmente dcvidos pela
Adnrirristração ou cobrada judicialmcntci
16.4. As sançõcs prcvistas nas alíncas "a", "c" c "d" do subitem I 6.2 podcrào scr aplicadasjuntamcntc
com a da alinea "b", facullada a dcfcsa prcvin do inlcressado, no rcspcctivo proccsso, no prazo dc
5(cinco) dias uteis;
Rua f)onringos MrrrrciÍos n'2()01- Büirro: Irátimo . CEP: 6ó0(ú-160 Bclénr - Purá
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública

Estadual, estabelecida na alinea "d" do subitem 16.2, será proposta pela AUDITORIA GERAL DO
ESTADO - AGE e endereçada a Seoretaria de Estado de

Administração para aplicação a conlratada, lhcultada a deÍbsa do interessado no respectivo processo,
no prazo de até l0 (dez) dias da abeíura de vista, podendo a reabilitaçâo ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação;
16.6' As multas dcvcrão ser recolhidas no prozo máximo de l0 (dcz) dias corridos, a contÍtr da data
do rccebimento da notiÍicaçào enviada pela Auditoria Geral do Estado - AGE;
16.7. O valor das mullas podcrá scr dcscontado da nota fiscal, da garantia ou do credito existente a
Auditoria Gcral do Estado - AGE cm relaçào a contratada. Caso o valor da multa scja supcrior ao
credito existente, a diferença será cobrada na forma da lei;
ló,E, As multas e oúras sanções aplicadas sô poderão ser relevadas, motivadamente e por
conveniência adnrinistrativa, mediante ato da Adrninistraçõo, devidarnente justificado;
16,9. As penalidadcs serão obrigatorianrcnte rcgistradas no SICAF e. no caso da aplicação da
penalidadc descrita na alinea "d" do subitem 16.2, a licitante deverá ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuízo das multas previstas neste Termo e das demais cominações legais;
16.10. As sançôes aqui previstas sâo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
ÍJumulativamcnte, sern prejuízo de outras medidas cabíveis;
16.l l. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditôrio e a ampla
clcfcsa:

CLÁUSULA XVII - DA RESCISÃO
17.1. A incxccução total ou parcial do Contrato cnscja a sua rcscisâo, conformc disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.o 8.666/93.

A rescisão do Contrato poderá ser:
17.2.1. De(erminada por ato unilateral e cscrito da Administração da Auditoria Ceral do Estado AGE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do aíigo 7E da supracitada lei, notiÍicando17.2.

(trinta) dias;
17.2,2, Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a
Âdministraçào da Auditoria Geral do Estado - AGE;
17,2.3. Judicial nos temros da lcgislaçào.
17.3' A rcscisào adninistrativa scrá prcccdida dc autorização escrita s fundamentada da autoridade
compctente.
17.4. Os casos dc rcscisâo conriltual scrào formalmente motivados nos autos do proccsso, asscgurado
o contràditório c âmpla defesa nos tonros do arrigo 5o, inciso LV da Constituigão Federall
se a contratada com a antecedência nrininra de 30

CLÁUSUI,A xvlI - Do REAJUSTE
18.1. O primciro reajustc scrá conccdido l2 (dozc) mcscs após a assinatura do Contrato, levando em
conta a variâção do indicc pactuado cntrc o mês antcrior ao da aprcscntação da proposta e o mês
Rua Domingos Murrcir<.rs n" 2001- Bairro: ljítinrn - CtlP: í,í1060-lí Bolént. parú
l:rrnc/Fnx: (091 ) 3239-í147ó - lirnc: (091 | 3239-(t477 - E-nail: arditoriu(à)asc.lra.tor.br
ntynt.age.pu.got,,br
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anterior ao da data do primeiro aniversario onual do contrato. Os próximos reajustes ocorrerâo sempre
decorridos l2 (doze) meses do último reajuste concedido, aplicado a variação do índice pactuado.
18.2. , Para eíeito da deÍinição do índice a ser aplicado nos reajustes adotar-se-á a variagão de custos
detinida pelo Índice Nacional <le cusro da consrruçào - IPCA,/IBGE que será aplicada no período do
rcajustc.

CLÁUSULA xrx - DO cA§O FoRTUTTo E DA FORÇA MAIoR
l9.l' As obrigaçôes do presente Contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstanciâs
alhcias c vontadc, controle c ação dâs partcs, câusadas por motivo de forca maior ou caso fortuito, na
tbrma do Código Civil. desde quc sua ocorrôncia scja alcgoda c comprovada no prazo dc 48 (quarenta
e oito) horas.
Serão considerados casos fbrtuitos, ou de forca maior, para efeito de rescisão contratual unilateral ou
não aplicaçio de multas, os inadimplernentos decorrentes das situações a seguir, quando vicrem a
afetar a realizaçào da entrega do objeto do Acordo no local indicado:
a) greve gerall

b) intemrpçào dos meios normais de transportes qrre impeça a locomoçâo do pessoal;
c) calamidade p(rblica;

d)

acidentes, sem culpa da GONTRATADA, que impliquem em retardamento da execução da
atividade;

e)

consequências, dcvidamcntc comprovadas. dc condiçõcs mcteorolôgicas exccpcionalmente
prcjudiciais c nào passivcis dc prcvisão;
f) cvcntuais atrasos dccoÍrcntcs dc diticuldades técnicas que venham a rcquercr a modiÍ'icação do(s)
Projeto(s) c Especificaçõcs, dcsdc quc arüorizada pcla Auditoria Geral do Estado - AGE; e
g) outros casos que sc enquadrem no Paúgrafo unico, do art. 393, do código civil Brasileiro.
l9'2. Qualquer dos motivos acima enurnerados devená ser devidamente justificado pela
CONTRATADA perante a Auditoria Geral do Estado - AGE, por escrito.
19.3' sempre que ocorerem situações que impliquem em caso fortuito ou de forca nraior, o fato
deverá ser conrunicado a Auditoria Gerul do Estado - AGE , até 24 horas após a ocorrôncia.

CLÁUSULA XX - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
20'l' O prazo dc vigôncia do objcto dcstc Contrato inicia-se na data dc sua assinâtura, enccrrando-sc
cm 12 mcscs, podcndo scr prorrogado por iguais e succssivos pcríodos com vistas a obtcnção de
prcços c condiçõcs mais vantajosas para a adrninistraçio conforme o disposto no Art. s7,
8.666/93.

ll,

da Lci

21.I. Todas as comttnicaçõcs ou notificações rclativas a cstc Contrato serão cnviadas para

os

scguintcs cndcrcços:

2l.l.l. CONTR^TANTE:

Rodovia Angusto Montcnegro, Krn 09, no840l, Bairro parquc Guajara,
Distrito dc lcoaraci, Bclem/PA. cEP n." 66.821 -000. Auditoria Geral do Estado - AGE - Diretoria dc
Apoio Logistico:

2I.I,2. CONTRATADA:
Rua l)onringos Mrrrciros nü 2(X)l- Ihirro: Fátinu - CEP: ír(í)íí)- 160 Uclónr - plrú
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CONTRATADA declara nestc ato ter pletro conhecimento e compreensão das espccificações
técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela correta
execuçào do Contrato;
21.2. A

CLÁUSULA XXrr - DAS COMUNTCAÇÔES
22.1. As comunicações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão feitas sempre por
escrito, podendo scr reâlizâdas e-mail. desde que sejam subscritos ou âssinâdos por quêm as
22.

rcPrcscntc.

CLÁUSULA

xxlII - DAs AÇÕEs ANTICoRRUPÇÃo

12.1. A contratada sujeitar-se-á às recomendações editadas na IN AGE N"002/2019, Íicando obrigada
as determinaçôes da Lei Federal Nol2,84ó/2013.

r cumprir, no que couber,

CLÁUSULA XXIITT - DO FORO
23,1. - Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Capital do Estado do Para, com renuncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questôes que porventura surgirem na execução
da presente Contrato.
E assim ajustado. as partcs assinam estc contralo, cm 02 (duas) vias dc igual tcor e forma, na prcscnça
das tcstcmunhas abaixo, para quc o mcsmo produza scus efcitos lcgais.
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