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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

 

 

Contrato - N.° 002/2017/IPAM 

Processo n.° 991/17/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 MONEY 
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: MONEY TURISMO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob n.37.979.739/0001-05, com sede à na SCLN 102. Bloco D, entrada 
54, salas 117 a 121 em Brasília/DF, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. 
CARLOS ALBERTO SILVA MOTORIL, portador do RG n. 578.034 - SSP/DF e 
inscrito no CPF sob n. 220.651.801-53. 

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 de emissão, remarcação 
e cancelamento de passagem aéreo nacional 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. 3/2017 do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado de Rondônia, a qual foi licitada por meio do Pregão 
Eletrônico n. 003/2017. 
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Cláusula Segunda - Do Regime de Execução: 

Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá: 

a) Disponibilizar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da 
assinatura do instrumento contratual, à sua conta e responsabilidade, escritório/agência ou 
preposto, integrado às companhias aéreas, com equipamentos necessários e suficientes para 
a prestação dos serviços contratados, para a obtenção das facilidades abaixo: 

- Execução de reserva automatizada, "on-line" e emissão de seu comprovante; 

- Emissão de bilhetes automatizados, "on-line"; 

- Consulta e informação de melhor rota ou percurso, "on-line"; 

- Consulta de frequencia de vôos e equipamentos, "on line"; 

- Consulta à menor tarifa disponível, "on-line"; 

- Alteração/remarcação de bilhetes; e 

- Combinação de tarifa. 

b) Manter para o contratante ou à sua disposição, a qualquer momento, em horário 
comercial, de segunda a sexta-feira, escritório! Igência, com funcionários suficientes para 
atender prontamente as solicitações decorrents dos serviços relacionados na alínea "a" 
deste subitem. Após o horário estipulado nesit alínea, nos fins-de-semana e feriados, a 
contratada deverá, para atender os casos excàjcionais e urgentes, disponibilizar para o 
contratante plantão de telefones fixos e celular e demais equipamentos necessários para 
emissões de passagens; 

c) Prestar assessoramento para definição de meLhor roteiro, horário e freqüência 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 descont(;; promocionais de tarifas reduzidas, 
concedidos pelas companhias aéreas; e 

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

2.2 O prazo para entrega dos e-tickts e/ou bilh.tes aéreos, será imediata, através de 
correspondência eletrônica, de acordo com a necess Jade e o interesse do IPAM. 

2.3 Os pedidos de cancelamento de bilhetes não utilkados, total ou parcialmente, ocorridos 
por mudança de planos em atenção à necessidade cu serviço, desde que esteja no prazo 
condições de cancelamento concedidos pelas companhias aéreas 

- os quais deverão 

ITENS DESCRIÇÃO QNT. ESTIMADA 

01 Prestação do serviço de 

agenciamento de viagem
60 (bilhetes anual) 

(emissão, remarcação e 

cancelamento de passagens 
aéreas.) 
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devidamente comprovados pela contratada - implicarão o cancelamento automático, s 

ônus para o IPAM, não serão incluídas no faturamento; 

2.4 O valor dos bilhetes ou trechos não utilizados pelo IPAM serão restituídos no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de solicitação do reembolso no 
prazo estabelecido, os valores correspondentes aos bilhetes devolvidos serão glosados em 
fatura a ser liquida. 

2.5 A contratada deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos inerentes ao 
cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada a empresa aérea pelo 
cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o bilhete ou trecho 
cancelado. 

Cláusula Terceira - Garantia Contratual 

3.1 A proponente poderá, quando da contratação, optar por urna das modalidades de 
garantia contratual prevista no artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, correspondente a 1% do 
valor, conforme edital. 

Cláusula Quarta - Do Pagamento e Reajustamento 

4.1 DO PAGAMENTO 

4.1 .1 O pagamento será efetuado pelo IPAM em sua totalidade (pagamento por itens), em 
moeda corrente nacional, na Sede do Regional por cheque ou via de transferência "on une" 
pelo Banco do Brasil, ou à ordem da Contratada, no banco, agência e conta designados, via 
TED. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outros bancos 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.1.2 O pagamento ocorrerá até o 50  (quinto) dia útil do mês subseqüente ao recebimento 
dos materiais contratados, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura e 
dependerá do ateste da fatura/nota fiscal, pela Gerência do Departamento Administrativo 
do IPAM/RO. 

4. 1.3 No ato do pagamento, a Contratada se obriga a apresentar, quando solicitadas pelo 
Contratante, certidões relativas ao INSS, FGTS, CNDT e Tributos Federais. 

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

4.2 DO REAJUSTAMENTO 

4.2.1 - 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 ser de 12 (dize) 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. 
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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$ 49.577,40 (quarenta e nove mil reais, 
quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), 

7.2 DOTAÇÃO 

7.2.1 A despesa ocorrerá por c( ta da PIA 07.11.09.122.007.2.001 Administração da 
Unidade, 3.3.90.33 Passagens e de. pesas com 1oc -noção, FR: 01.03, da Previdência 

Cláusula Oitava: Das Obrigaçõe, 

1— Da Contratada. 

Além daquelas determinadas por Leis, Decreto,; Regulamentos e demais dispositivos 
legais, nas obrigações da CONTRAI.,~, também incluem os dispostos a seguir: 

a) Atendimento de qualquer sou, itação de resex a, pelo sistema ON UNE; 

b) Fornecimento, juntamente co i o faturameni i, de créditos decorrentes de passagens 
de trechos não utilizados, ëtivando os r spectivos abatimentos, observadas as 
normas fixadas pela companhii aéreas; 

c) Elaboração de roteiro dome ; :ico, visando racionalização e obtenção de tarifa 
econômica; 

d) Responsabilizar-se pelos darioli causados diretnente à administração de acordo com 
o parágrafo primeiro do Art. 5, combinado cii inciso VII, do Art. 55 e Art. 70 da 
Lei 8.666193, inclusive avarias ue venham a s': causadas por seus empregados; 

e) Executar os serviços com olervância rigor a às especificações constantes da 
proposta; 

f) Responsabilizar-se pelos encarus trabalhistas, H»evidenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes do contrato, confonr exigência legai 

g) Fornecer passagens aéreas e teçestres, Naciona ;, de qualquer companhia aérea e 
terrestre que atenda ao trecho, d a e horários reqi sitados; 

h) Marcar e remarcar bilhetes de passagens, sempre que requisitados pela 
CONTRANTE, inclusive quando o sistema da cor, Danhia aérea desejada estiver fora 
do ar e for crítico o prazo pa entrega do bhete, mobilizando-se para isso, 
funcionário da CONTRATADA i 3 aeroporto; 

i) Reembolsar, pontualmente, as cïmpanhias aéreas independentemente da vigência 
do contrato, não respondendo o IPAM solidária ou subsidiariamente por este 
reembolso, que é de inteira responsabilidade da cont itada; 

Discriminar os serviços de atendimento que serão cèrecidos pela CONTRAT 
no processo operacional de solicitação e emissão e passagens, tanto no i io 
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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; 

k) 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; 

1) Apresentar e manter tabela de preços atualizada dos valores das passagens, emitidas 
pelas empresas aéreas e terrestres, comprovando os valores das passagens utilizadas 
no período, inclusive as tarifas promocionais; 

m) Manter durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidos na CPL/IPAM. 

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 se 
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; 

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; 

c) Rescisão deste Contrato; 
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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. 

f) 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. 

g) 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; 

§ 20 
- 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; 

§ 
30 

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

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

§ 
50 Na hipótese de rescisão unilateral, deve sei aplicada multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da contratação. 

Cláusula Décima Primeira - Dos Tributos 

O ônus e recolhimento de todos e quaisquei tributos e encargos decorrentes do 
fornecimento do objeto deste instrumento s ão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Cláusula Décima Oitava - Do Foro 

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

Rua Dr. Antonio Lourenço Pereira de Lima, 2760, Embratel. orto Velho - RO.'-el. (069j211-8 151 6 



Ivan Fu Oliveira 
Direto dente IPAM 

CONTRATANTE 

CARLOS ALBERTO SILVA 
MOTORI 

Representante Legal 
CONTRATADA 

Ocicled 'da Costa 
PROC ' IOIM GERAL 

PAM 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
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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, 23 de Junho de 2017. 

Testemunha 
RG. n.° 
CPF n.° 

Testemunha 
RG. n.°  
CPF n.° 
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