
Na  PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

P R E F E 1 T U R A MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM PORTO VELHO 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

Contrato - N.° 07/2018IPAM 

Processo n.° 2046/2017/IPAM 

Contrato de Prestação de Serviços agenciamento de 
passagens aéreas, que entre si celebram o INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM e, do outro lado 
à empresa M A VIAGENS E TURISMO LTDA, para 
os fins que especificam. 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM, Autarquia Municipal instituída como Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 34.481.804/0001-71, com sede à Rua 
Dr. Antônio Lourenço Pereira Lima, n. 2760 - Bairro Embratel, Porto Velho - RO, neste ato 
representado por seu Diretor Presidente, Sr. IVAN FURTADO DE OLIVEIRA brasileiro, casado, 
advogado, portador do RG n. 28470756-9 SSP-SP e inscrito no CPF sob n. 577.628.052-49, residente 
e domiciliado nesta cidade de Porto Velho/RO. 
193.864.436-00. 

CONTRATADA: M & A VIAGENS E TURISMO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob n. 05.543.356/0001-95, com sede Av. Carlos Gomes, n° 2651, Sala 1, Cep: 
78.901-200, São Cristovão, Porto Velho - RO, neste ato representado pela sua representante legal, 
Sra. ANA PAULA PELEGRINI, portador do RG n. 76177430 - SSP/PR e inscrito no CPF sob n. 
677.982.842-49. 

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por finalidade 
estabelecer os direitos e obrigações das partes durante a sua vigência, tudo de acordo com a 
legislação em vigente, em especial a Lei n.° 8.666/93 e mediante cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Do Objeto: 

Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada prestação de serviço 
de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços pesquisa, reserva, emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional para atender o Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Porto Velho-IPAM. 

1.1 O presente contrato decorre da ata de SRP n. 262/2017 da Superintendência Estadual de 
Licitações - SUPEL, a qual foi licitada por meio do Pregão Eletrônico n. 15 0 1 7/SUPEL/RO.  
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Cláusula Segunda - Do Regime de Execução: 

Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá: 

a) O prazo de início da execução dos serviços com fornecimento das passagens é de até 02 (dois) 
dias, contados a partir da publicação da adesão da ata de registro de preços. 

- O prazo de entrega para os bilhetes das passagens aéreas, uma vez, solicitados, é de até (quatro) 
horas do recebimento da ordem de fornecimento; 

- Os bilhetes deverão ser entregues nos balcões de atendimento da detentora ou em local 
determinado pelo órgão requisitante; 

- No recebimento e aceitação de qualquer item, serão observadas as especificações contidas no 
edital e as disposições dos artigos 73 e 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; 

b) Manter para o contratante ou à sua disposição, a qualquer momento, em horário comercial, de 
segunda a sexta-feira, escritório/agência, com funcionários suficientes para atender prontamente as 
solicitações decorrentes dos serviços relacionados neste contrato. Após o horário estipulado nesta 
alínea, nos fins de semana e feriados, a contratada deverá, para atender os casos excepcionais e 
urgentes, disponibilizar para o contratante plantão de telefones fixos e celulares e demais 
equipamentos necessários para emissões de passagens; 

c) Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência de vôos 
(partida/chegada), melhores conexões e das tarifas promocionais à retirada dos bilhetes; 

d) Proceder a emissão de bilhetes eletrônicos para outras localidades no Brasil; 

e) Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas, concedidos pelas 
companhias aéreas; e 

f) Fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, a comprovação dos valores vigentes das tarifas 
à data da emissão das passagens, por companhia aérea. 

g) A Contratada deverá substituir os bilhetes de passagens aéreas não utilizadas, por outros com 
nono itinerário ou desdobramento, quando solicitado pelo órgão requisitante, nas seguintes 
condições; 

h) Quando houver aumento de custo, mediante requisição, pelo valor complementar; 

i) Quando houver cobrança de multa, causada ela não retirada do bilhete em tempo hábil, ou não 
utilização do bilhete emitido, deverá ser cobrada em um prazo máximo de até cinco dias contados 
da remarcação do bilhete; 

j) Quando não houver aumento de custo, com dispensa de requisição; 

1) A reversão da passagem não utilizada se dará também mediante glosa dos valores respectivos na 
fatura mensal apresentada pela Contratada; 

m) Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pela companhias aéreas em razão do 
cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas; 

n) Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deio ser processados na 
próxima fatura emitida pela contratada; 
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o) Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da totalidade 
dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado deverá ser reembolsado, mediante 
recolhimento do valor respectivo. 

Cláusula Terceira - Do Pagamento e Reajustamento 

3.1 DO PAGAMENTO 

3. 1.1 O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal ou da fatura pela 
CONTRATADA, devidamente atestada pela Contratante, sem qualquer reajuste automático de 
preços ou aplicação de correção monetária, sendo que o prazo para pagamento da Nota 
Fiscal/fatura, conforme art. 73 da Lei n° 8.666 de 1993, devidamente atestada pela fiscalização, 
será de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação ao setor financeiro da 
CONTRATANTE; 

3.1.2 Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, através de crédito em conta 
corrente da CONTRATADA; 

3.1.3 É condição para o pagamento do valor constante na Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de, 
Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito - CND, relativa a seguridade 
Social - INSS, Certidão Negativa de Tributos Estaduais, Certidão Negativa de débitos relativos a 
tributos federais e dívida ativa da União, Certidão Negativa de Tributos e Contribuições 
Municipais, Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT. 

3.1.4 No ato do pagamento, a Contratada se obriga a terem mantidas as mesas condições de 
habilitação exigidas no Edital. 

3.1.4 O pagamento será creditado em favor da empresa fornecedora por meio de ordem bancária, 
como qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, fica explicitado o nome, número da 
agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 
30 (trinta) dias após o fornecimento, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo setor 
competente. 

3.1.5 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de 
Serviços/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não 
respondendo os órgãos requisitantes, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 
dos pagamentos correspondentes. 

3.1.6 O Contrante se reserva, no direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da 
atestação, da entrega do objeto, que estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas 
no Edital e na Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência. 

3.1.7 Para efeito de pagamento, os órgãos poderão realizar retenções tributárias e previdenciárias 
previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

3.1.8 O Contrante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pelo Contratado. 
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Cláusula Quarta - Do Reajustamento 

4.1. - Os preços sofrerão reajuste no período contratado, salvo ocorrência de fato imprevisível que 
venha a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por força de Lei que rege o 
assunto. 

Cláusula Quinta - Da Vigência, Prorrogação e transferência 

5.1 O prazo de vigência do contrato a ser firmado por 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por mais doze meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, e em 
consonância com a Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993. 

5.2 É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer das partes, sem prévia e 
expressa autorização da outra. 

Cláusula Sexta - Do Gestor 

6.1 A contratada deverá designar formalmente um supervisor da execução do presente contrato, 
com quem a Contratante se reportará para tratar de assuntos pertinentes ao objeto deste contrato, a 
fim de mantê-lo dentro do padrão de qualidade requerido. 

Cláusula Sétima - Valor e Dotação 

7.1 O valor total estimado do contrato é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o valor de 
R$ 170.304,51 (cento e setenta mil reais, trezentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), 
relativo a Previdência Social e o valor de R$ 29.695,49 (vinte e novel mil, seiscentos e noventa e 
cinco reais e quarenta e nove centavos), relativo ao fundo de Assistência. 

7.2 DOTAÇÃO 

7.2.1 A despesa ocorrerá por conta: 

- P/A 09.122.0007.2.001 Administração da Unidade, 3.3.90.33 Passagens e despesas com 
locomoção, FR: 01.03, da Previdência. 

- P/A 10.122.0007.2.001 Administração da Unidade, 3.3.90.33 Passagens e despesas com 
locomoção, FR: 01.03, da Assistência. 

Cláusula Oitava: Das Obrigações: 

1— Da Contratada. 

Além daquelas previstas no Edital e no Termo de Referência e demais dispositivos legais, nas 
obrigações da CONTRATADA, também se incluem os dispostos a seguir: 

a) Fornecimento, juntamente com o faturamento, de créditos decorrentes de passagens de 
trechos não utilizados, efetivando os respectivos abatimentos, observadas as normas fixadas 
pela companhia aéreas; 

b) Elaboração de roteiro doméstico, visando à racionalização e obtenção de tarifa econômica; 
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e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração de acordo com o 
parágrafo primeiro do Art. 54, combinado com inciso VII, do Art. 55 e Art. 70 da Lei 
8.666/93, inclusive avarias que venham a ser causadas por seus empregados; 

d) Executar os serviços com observância rigorosa às especificações constantes da proposta; 

e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes do contrato, conforme exigência legal; 

1) Fornecer passagens aéreas e terrestres, Nacionais, de qualquer companhia aérea e terrestre 
que atenda ao trecho, data e horários requisitados; 

g) Marcar e remarcar bilhetes de passagens, sempre que requisitados pela CONTRANTE, 
inclusive quando o sistema da companhia aérea desejada estiver fora do ar e for crítico o 
prazo para entrega do bilhete, mobilizando-se para isso, funcionário da CONTRATADA ao 
aeroporto; 

h) Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do 
contrato, não respondendo o IPAM solidária ou subsidiariamente por este reembolso, que é 
de inteira responsabilidade da contratada; 

i) Discriminar os serviços de atendimento que serão oferecidos pela CONTRATADA no 
processo operacional de solicitação e emissão de passagens, tanto no horário normal de 
funcionamento da CONTRATANTE, quanto nos horários extraordinários, tais como: feriados 
e finais de semana, com emissão e marcação de bilhete de passagem, sem ônus adicionais; 

D Repassar à CONTRATANTE, todos os descontos oferecidos pelas transportadoras aéreas, 
inclusive tarifas promocionais, quando atendidas as condições estabelecidas para os 
descontos e para tais tarifas, acompanhadas das planilhas de preços fornecidas pelas 
Companhias Aéreas; 

k) Manter durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigigidas na Licitação. 

2 - Da Contratante: 

Compete ao IPAM: 

A) Efetuar o pagamento na forma ajustada no contrato; 

B) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil, da quantidade de bilhete a ser 
fornecido, trecho e local a ser entregue; 

C) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e efetuar os pagamentos nas condições e 
preços pactuados; 

D) Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida a consistência das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

E) Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou dolo 
da CONTRATADA. 

F) Informar, por escrito, os casos de não utilização de bilhetes de passagens emitidas, 
objetivando o devido ressarcimento; 
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G) Solicitar formalmente à contratada, no caso de não utilização de bilhete de passagem, em seu 
percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), 
situação em que a contratada deverá emitir a correspondente Nota de Crédito que, por 
medida de simplificação processual, deve ser mediante glosa de valores respectivos na 
própria fatura mensal apresentada pela contratada; 

Cláusula Nona - Das Sanções 

Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente 
comprovados pela CONTRATADA, em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas 
neste Contrato, atraso e quaisquer outras irregularidades, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa á adjudicatória, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multas na forma prevista na Lei n.° 8.666/93 ou contrato; 

e) Rescisão deste Contrato; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração dos prejuízos causados após decorrido o prazo da 
sanção aplicada. 

1) Na hipótese da contratada não iniciar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-
se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia até o máximo 
de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

O contratante a partir do 100  (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto contratado, 
ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, 
ante a inacumulabilidade da cobrança. 

h) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da contratação. 

i) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda 
a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei. 

Cláusula Décima - Da Rescisão 

A contratante poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com o previsto no 
inciso 1, do artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações. 

§ 10 
- Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a 

CONTRATANTE, em virtude desta decisão, salvo o pagamento dos serviços já realizados e 
devidamente comprovados; 
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Repreentane Legai 
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§ 2° - O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes desde que ocorra 
inadimplemento de suas cláusulas ou por iniciativa da CONTRATANTE, desde que se 
verifique a inviabilidade dos serviços outra contratados; 

§ 3°  - Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administração; 

§ 4° - Fica reconhecido os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações. 

§ 5° Na hipótese de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da contratação. 

Cláusula Décima Primeira - Dos Tributos 

O ônus e recolhimento de todos e quaisquer tributos e encargos decorrentes do fornecimento do 
objeto deste instrumento serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

Cláusula Décima Segunda - Das vedações 

É vedado à Contratada: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b)Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Contrante, salvo 
nos casos previstos em Lei. 

c) Transferir total ou parcialmente o Contrato. 

Cláusula Décima Terceira - Do Foro 

As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Porto Velho - RO, como único competente 
para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia 
expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito, para que se produza o efeito legal e jurídico. 

Porto Velho, 30 de Abril de 2018. 
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