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' "!FE ITURA M U NIC tl'Al 

0[ CAMAÇ AIU 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
INTERMEDIAÇÃO E COMPRA DE PASSAGENS 
AÉREAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL E A EMPRESA CALVES DE MELO 
ME, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES: 

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM , 
inscrito no CNPJ sob o n .0 34 .327 .635/0001- 10 , com sede a Av . 
Francisco Drumonnd S/N Centro Admi nistra ti vo ,Camaçari-Ba , nes te 
ato represen tado pe lo Diretor Superintendente, Sr.Renato Reis 
Brito.brasileiro, casado, inscrito com o CPF/MF nº 043.455.965-87, doravante 
denomi nado CONTRATANTE , e e .ALVES DE MELO ME .inscrita n o 
CNPJ sob o nº 18.016 .280/0001-91 ,com sede em Rua Rio de Jan eiro , 
nº 091 , Bairro Dom Gioco nd o , CEP : 69 .900- 312 neste ato 
representado por seu atuári a, Sr . Silônio Efraim de Melo Si l va , 
brasi leiro , casado inscrit o com o CPF nº 940 .044 .042-15 res idente 
domicil iado a Rua Nordeste , nº 556 , bairro Nova Esperança, Rio 
Bran co/Acre, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato de Intermediação e compras de passagens aéreas nacionais, 
instaurado sob a modalidade Pregão Presencial nº 003/2016, com fundamento na 
Lei Federal 8.666/93,Lei n.0 9.069 de 29.06.95 e conforme Processo 
adm inistrativo nº 010/ 2016 , mediante as c láusulas e cond ições 
seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

É objeto deste Contrato a prestação de serviços especializados na intermediação e 
compra de passagens aéreas para atender as demandas do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, em conformidade com o Anexo 1 do Edital de 
Pregão nº 003/2016 e a proposta da CONTRATADA que são parte integrante deste 
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contrato independente de transcrição e compreendendo a prestação dos seguintes 
serviços: 

a) Oferta de serviços para reserva e emissão de bilhetes para voo nacionais, 
inclusive retorno; 

b) Envio de ordem de passagem (PTA) para qualquer ponto do Brasil; 
c) Entrega de bilhetes no local indicado pelo órgão; 
d) Realização de cartão de embarque. 

§1° A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pelo Instituto, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões 
que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordos celebrados entre as 
partes, na forma dos §§ 1° e 2° do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos 
previstos no orçamento do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, no 
Projeto/Atividade 2023, Elemento de Despesa 3390.33.00.00, Fonte 0203018 
para o corrente exercício. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

O valor global estimado deste contrato é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais), na conformidade da proposta da Contratada, inclusive quanto ao percentual 
de desconto ofertado. 

§1° Os preços contratuais não serão reajustados, exceto quando houver 
majoração determinada por órgão competente do Governo Federal. 

§2° Quaisquer que sejam os reajustes que venham a incidir nos preços dos 
bilhetes de passagens, durante a vigência do contrato, prevalecerão os descontos 
inicialmente concedidos na proposta apresentada quando da abertura do processo 
licitatório. 

§3° Os descontos e vantagens oferecidas pelas companhias aéreas serão 
repassados pela Contratada a Contratante, inclusive quando se tratar de 
passagens promocionais, cujas condições devem ser claramente informadas ao 
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ISSM, que fará a solicitação, dependendo de seu interesse, incidindo sobre os 
preços promocionais o percentual de desconto conforme estabelecido a seguir: 

a) Quando o bilhete emitido contemplar desconto igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento), da tarifa básica ou cheia, não será feito o 
desconto con tratual; 

b) Quando o desconto, no bilhete, for na faixa de 30% (trinta por cento a 
49% (quarenta e nove por cento). o desconto contratual será reduzido 
em 50% (cinquenta por cento); 

c) Quando o desconto, no bilhete, for na faixa de 15% (quinze por cento) a 
29% (vinte e nove por cento), o desconto contratual será reduzido em 
25% (vinte e cinco por cento ); 

d) Quando o desconto. no bilhete. for na faixa de 5% (cinco por cento) a 
14% (quatorze por cento), o desconto contratual será reduzido em 10% 
(dez por cento); 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 

Será efetuado mensalmente, em até 20 (vinte) dias, mediante o somatório dos 
bilhetes acumulados, após o recebimento da nota fisca l/fa tura, devidamente 
atestada, pelo setor competente da Contratante solicitante do serviço/fornecimento. 

§1° Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no 
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a 
CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. 

§2° Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura , devidamente corrigida. 

§3° Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

A vigência do contrato deverá ser de 08 (oito) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação em vigor. 
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a) fornecer de acordo com sua proposta, normas legais, ato convocatório e 
cláusulas deste contrato, os bilhetes de passagens aéreas, objeto deste 
instrumento, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das 
obrigações assumidas; 

b) responsabil izar-se, civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei 
por quaisquer danos e ou prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar 
e ou causados pelos seus empregados ou prepostos, ao Contratante ou 
terceiros; 

c) reparar, corrigir, remover, refazer, substituir as suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto deste contrato quando não se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua execução ou dos materiais aplicados; 

d) manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

e) indicar o seu preposto para representá-la na execução do contrato aceito 
pelo Instituto. Na dispensa deste deverá ser comunicado imediatamente ao 
Contratante, com indicação do substituto; 

f) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previsto na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 

g) assumir a responsabi lidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, quando da 
execução dos serviços ou em conexão ou contingência. 

DA CONTRATANTE 

a) Acompanhar a execução do presente contrato, atestando ao final o 
recebimento dos bilhetes solicitados e efetivar a satisfação do crédito da 
Contratada, nos precisos termos dispostos neste ｩｮｳｴｲｵｭ･ｮ ｴ ｯ ｾ＠
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b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente 
solicitados pela Contratada, e pertinentes ao objeto do presente contrato; 

c) Cumprir fielmente as condições e especificações contidas no contrato de 
acordo com a Legislação em vigor. 

CLÁUSULA SETIMA- DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

Os tributos.emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas 
que sejam devidos em decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da 
sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido 
na Norma Tributária. 

§1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabil idades 
contratuais , as quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação. 

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas 
obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n.0 8.666/93 
com alterações posteriores, sem prejuízo da responsabil idade civil e crim inal. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 

À CONTRATADA serão apl icadas as seguintes sanções, graduadas conforme a 
gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório: 

§ 1° Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

§ 2º Multa por atraso imotivado da execução do objeto contratado, nos prazos 
abaixo definidos: 

a)até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço; 

b)superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: 
10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do 
produto/serviço; 
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c)superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: 
20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço. 

§ 3° Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a)de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 
15 (quinze) dias; 

b)de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os 
objetivos do contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal. 

§ 4° Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, 
a depender do prejuízo causado ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal-
ISSM, quando: 

a)descumprir as exigências da contratação e os quantitativos estabelecidos no 
contrato: multa de 10% a 20%; 

b)paralisar a execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao 
ISSM: multa de 10% a 20%; 

c)al terar a execução do serviço comprometendo o desempenho das atividades: 
multa de 20%; 

e)prestar serviço com fa lhas que causem danos a terceiros e/ou ao 
Instituto, devidamente comprovado: multa de até 20%. 

§ 5° A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal esteja em vigor impedirá o mesmo de 
participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

§ 6° Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, por até 05 (cinco) anos, quando o licitante 
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nesta Cláusula e/ou enquanto 
perdurarem 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 ao ISSM pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

§ 7° As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor global 
da prestação do serviço, após prévio processo administrativo, garantida a 
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ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. 

§ 8° Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o 
contratado responderá pela sua diferença , a qual será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo ISSM, ou, ainda, cobrada judicialmente. 

§ 9° A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, 
a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos 
causados ao ISSM, não impedindo que o Instituto rescinda uni lateralmente o 
contrato. 

§ 10ºAs sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 1 O (dez) dias da abertura de 
vistas. 

§ 11° Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob 
pena de multa. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO 

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato 
só poderá ser procedida mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso 1, alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA ou 
SUBCONTRATAÇÃO 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou 
subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a)Por ato unilateral do ISSM nos casos dos incisos 1 a XII e XVII do 
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo 
de licitação, desde que haja conveniência para o ISSM; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos 
decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, 
bem como na assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a 
mesma determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros 
em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

§ 1° A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua 
proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais , emolumentos, encargos 
sociais e todas as despesas incidentes sobre a prestação do serviço, não 
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 

§ 2° A CONTRATADA responderá por todos os danos e preju ízos decorrentes de 
paralisações na execução dos serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou 
de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente 
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por 
ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

§ 3° Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do 
objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições 
fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha 
sido pago à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixe de exigir da 
CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em 
novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades 
futuras. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DO FORO 

PREF l lTURA MUNICIPAL 

Of: CAMAÇAIU 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari , Estado da Bahia, como o competente 
para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as 
partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza os efeitos jurídicos. 

Camaçari - Bahia, 01 de julho de 2016. 

ｾＭｴｾｊ＠ ｾｾ＠ h.m i. 
fiNATO REIS s:rlo''" " 

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari 

r 18.011.280100.01-111 
C.ALVES DE MELO - ME 

Rua: Rio de Janeiro, n• 91 
Bal"o: Dom Gfocondo 
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