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ESTADO DE SERGIPE

ASSEMBLEIALEGISLATIVA

CONTRATO Nº 045/2020

Termo de Contrato para prestação de serviços
de fornecimento de passagens aéreas que entre
si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe e Firma PLUS VIAGENS E
TURISMOLTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento
de material de consumo, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,C.G.€.nº 13.170.840/0001-44,
doravante denominada CONTRATANTE,neste ato representada pela seu Presidente, Deputado
Luciano Bispo de Lima, é pelo Primeiro Secretário, Deputado Jeferson Andrade, ambos
brasileiros, maiores e capazes, residentes e nesta Capital, e do outro a PLUS VIAGENSE
“TURISMOLTDA,estabelecida na Avenida Octavio Mangabeira, nº 599, Edifício Praia Bella,
Residencial Center, loja 35, bairroPituba, Salvador/BA,CEP nº 41.830-050, inscrita no CNP.
sob nº 34.253.146/0001-60, denominada CONTRATADA,representada pelo Sócio Sr. Victor

Coutinho Abdon, inscrito no C.PF. n.º 792.738.235-72, R.G nº 08.706.562-28 SSPIBA,na forma
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.078, de 1 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor) c pelas Leis Complementares nº 123/06 alterada pelas
Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua alual redação (Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal nº 8.538/2015, pela Lei
Estadual nº 6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei nº 7.996/2015 é
regulamentado pelo Ato nº 22.950, de 26 de fevereiro de 2018 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666, de21dejunho de 1993, observadas as alterações posteriores introduzidasnosreferidos
diplomas legais e nas condições e exigências estabelecidas no Edital c com base na
LICITAÇÃO Nº 018/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 e Critério de Julgamento
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO,conforme descrito no Edital e seus Anexostêm justo
e contratadoporeste e na melhor forma de direito,o que adiante segue mediante as cláusulas e
condições seguintes:

 

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de fomecimento de passagens
aéreas para atender à CONTRATANTE, conforme especificações detalhadas constantes no
“Anexo 1 do Edital, referente ao Pregão nº 018/2020, integrante deste Contrato independente de
transcrição.

CLÁUSULASEGUNDA -DA VIGÊNCIA.

2.1. O presente contratoicrá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo serprorrogado com vistasà obtenção de preçose condições mais vantajosas
para a Administração, na forma doart.57, II da Lei 8.666/93; AP

2.2.A critério do CONTRATANTE e em função da necessidade do ferviço, a CONTRATADA

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até
(vinte e cinco por cemafçdoaior inicial atualizado do contato; | a LegistativacPl
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23. A Contratante poderá ampliar ou reduzir quantitativamente o objeto deste Contrato,

respeitada

a

limitação prevista em li, hipótese em que se fará o resjustamento correspondentee

proporcional ao seu preço,desde que mantidas as condições gerais da proposta original.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

34. O valor anual máximo estimado do contrato é de R$ 1.725.000,00 (hum milhão setecentos e

“vinte e cinco mil reais);
32, Os valores constantes do itemanterior são meramente estimarivos, podendo variar durante a

execução do contrato, não cabendo à contratada quaisquer direitos caso não sejam: atingidos
durante o prazo de vigência deste contrato; .
3.3. Sobre os valores pagos a título de aquisição de passagens aéreas, estimado em R$
1.725.000,00 (hummilhão setecentose vinte e cinco mil reais), incidirá o percentual de desconto

de 100% (cem por cento) sobre o valor de taxa D.U/TEB, apresentado por ocasião da
apresentação das propostas, sem considerar as taxas de embarque;
3.4. O valor da passagem será aquele ofertado pelas companhias aéreas para o trecho, dias e
horário de viagem solicitada pelo contratante. inclusive com os descontos promocionais

oferecidos pelas mesmas;

3.5. Os pagamentos, decorrentes do fornecimento das passagens areas deste contrato, serão
cfetuados mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta)dias consecutivos,contados
do recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente
atestada pelo sctor competente da contratante;
36, Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtudede penalidade ouinadimplência contratual;
3,7. Ocorrendoerro no documento da cobrança, este será devolvido E o pagamento será sustado
para que à contratada tomeas medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser
contado a partir da data da reapresentação do mesmo;
3.8, Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu critério, poderá
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida;
3.9, Nahipótese de devolução, & Nora Fiscal será considerada como não apresentada,para fins
de atendimentodas condições contratuais;
3.10. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade:
3.11, Havendo atraso de pagamento pela Contratante, a parcelaatrasada será atualizada segundo
a variação do INPC,desde a deza fina! período de adimplemento, até a data do efetivo
pagamento. Para o efeito deste item, não serão computadosos atrasosatribuíveis à contratada e
os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da
mercadoria;
3.12. A contratadaarcará com todos us custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdus eventuais, despesas administrativas, tributos e
demais encargos necessários à prestação das serviços abjeio deste Contrato;
3.13. Os valores de desconto, correspondente ao percentual proposto pela” Contratada, serão
repassados à Contratanteretravés de dedução ne Feture/Noia Fiscal;
3.14. Os pagamentos não renjizados dentro do prazo, motivados pela Contratada, não serão
geradoresde diretoresjusgampato de preçosau

a

atualização monetárias |
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315, Sobre os valores pagos

a

título de aquisição de passagens aéreas, será deduzido o

percentual de desconto ofertado sobre 0 valor da taxa de remuneração das agências de viagem,

dão inclusa

a

taxa de embarque; apresentado por ocasião da apresentação des propostas;

316. Pura pagamento. q contratada deverá apresentar, juntamente com a fatura, os seguintes

documentos:
a) comprovante de venda;
b) demonstrativos de cálculo do valor final da operação;

a

d
o

bilhete de passagem.
eaPostdo Previsto no contato perdi do contratante a retençãodo valor da
fatura eté que seja sanada

a

irregularidade;
3.18. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

3.19. Cabe a Contratante promover a seenção do ISSQNnos casos previstos na legislação do
município competente para arrecadação dotributo;

3.20. Para fazer jus ao pagamento, à Contraiada deverá apresentar, juntamente com o documento
dé cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS,
perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual é Municipal do domicílio da Contratada;
3.21. Nenhum pagamento seráefetuadoà Contratada, enquanto houver pendência de liquidação

de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

 

CLÁUSULA QUARTA - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Prestação de serviçosde fornecimento de pessagens aéreas, nacionais e internacionais, com

utilização de sistema informatizado de gestão de viagens a ser disponibilizado via interner pela
agência de viagens contratada, para atender as necessidades da Contratante, conformecondições
e especificações contidas neste contrato e em seus anexos,compreendendo:
a) Emissão de bilhetes de passagens nacionais e intemacionais;
b) Reservas, alicrações e substituições de passagens;
o) Informações sobre horários de partida!chegada, tabeia de preçose tarifas promocionais.
4.2, Deverá ser concedido um único percentual de desconto sobre o valor da remuneração da
Contratante, comumente denominada DU ou TES,o qualserá utilizado;
43, Osistema disponibilizado pela contraxada deverá permitir acesso via interner pelos usuários
da Contratante, devidamente autorizedes e ireinados, a todas as tarifas de passagens aéreas
nacionais e intemaciorais, para consulta, ressrva e aprovação eletrônica notrecho e faixa de
horários procurados. Esse sistema deverá estar integrado on-line com os sistemas das
companhias aéreas e deve atender aos pré-requisitos constantes neste Contrato
43). Solicitações de reserva, emissões e alterações em cerárer emergencial, quando da
necessidade, deverão ser atendidas por telefone e posteriormente registradas no sistema pela
contratada, ficando sujeita à posterior validaçãodo usuário solicitante e do usuário aprovador
responsável do órgão ou entidade contratanteprere efeito de pagamento.

sideradas solicilações de caráier emergencial, pessíveis de atendimento por
telefone, as solicitações realizadas fora do torá cial, entre 18% c 8h, em fins de semana,
feriados nacionais, estaduais. municipeis ou para emissão, alteração £ remarcação de passagens
aéreas com prazos inferjóres à3h do horário do voo. /
4,4. Para a prestação dos serviços a Contratadodeverá: Ra a. LegisiativaiCPL
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a) dispor de sistema de reserva e emissão on-line de bilhetes, inclusive com utilização do

e-Ticker
. o

b) as reservas deverão ser requisitadas por sistema informatizado, via internet, cujo

programa seja de sua propriedade ou que tenha licença de uso « por cujastransações esta seja

ategralmente responsável. Em casos de contingência, admitir-se-á a utilização de internet,

telefone ou outra forma de comunicação; no

) informar aos usuários todas as opções de translado para o trecho e o dia desejado,

destacando a opção mais barata;
q) operar com as principais companhias aéreas que atuam regularmente nos mercados

nacional é intemacional;
e) disponibilizar serviço de plantão 24 (vinte e quatro) horas, por meio de telefone, ou

outra forma de comunicação porcla indicada, possibilitando a efetiva solução para eventuais

problemas decorrentes da prestação de serviços, bem como dar suporte a atendimentos

emergenciais que extrapolemos dias/horáriosdeterminados.
4.5. Às emissões de passagens aéreas devem ocorrer tendo como unidadefederativa o Estado de
Sergipe.

  

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

541. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pela execução do objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade pela
execução dos serviços;
5.2, Caso a contratadaseja de outro ente federativo, deverá se estabelecer no Estadode Sergipe,
com registro na Junia Comercial do Estado de Sergipe, no prazo máximo de até 60 (sessenta)
dias, contados a partir do início de vigência contretual;

Disponibilizar, sem ônus, acesso ao sistema informatizado de gestão de viagens, via internet,
aos usuários da contratante;
5.4, Fomecer o bilhete de passagem mediante a entrega de requisição de passagem devidamente
autorizada;

5.5, Fomecer, durante toda a execução do contrato, os bilhetes de passagensaéreas, nacionais e
internacionais, com os menores preços disponíveis no momento da aquisição;
5.6. Manter contato coma Diretoria Geral de Contratante,sobre quaisquer assuntos relativos à
prestação dos serviços objeto deste Contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência de cada caso;
5.7. Estabelecer normas é procedimentos, em conjunto com a Diretoria Geral da Contratantepara
o fluxo operacional da prestação de serviços objeisdeste instrumento;
5.8, Designar pessoal qualificado em horário comercial, em pelo menos uma das agências da
contratada no município de Araceju. para 2 execução das atividades decorrentes deste objeto,
responsabilizando-se pela qualidadeda prestação dos serviços objeto deste Contrato;
5.9. Ter à sua disposição equipamentos de informática (computadores e sistemas) necessáriosà
prestação dos serviços;

8.10. Manter o serviço de plantão para atendimento 24 (vinte e quatro) horas, inclusive aos

sábados, domingose feriadós:-
5.11, Prestar informação à Contiatante sobre

as

opções de roteico, horário, tarifas e promoções;
5.12, Efetuar reservas, rmarcação

g

remarcaçãode viagens, utilizando, prioritariamente, as tarifas
mais econômicas; (9 A LegtetativalGPL
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5.13, Cancelar osbilhetes emitidose solicitações de reserva, desde que solicitados pelos usuários

em tempo hábil, serm ônus para a contratante, à não ser aqueles derivados de multas cobradas

pelas companhias aéreas, cuja aplicação deve ser devidamente comprovada pela contratada:

5.14. Reembolsar à quantia paga com base no preço impresso no bilhete de passagem aéreo não

uilizado, conforme Portaria Nº 676GC5, de

1
3

de novembro de 2000, do Comando da
Aeronáutica (ou de outra norma que venha a substituir esta portaria), no prazo máximo de 30

(trinta) dias consecutivos contados da solicitação do reembolso,deduzidos os valores referentes

dis multas cobradas pelas companhias aéreas;
5415, Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante com relação no

fomecimento de bilhetes de passagens aéreas;
5.16. Emitirordens de passagens (PTAS) para as localidades indicadas pela contratante, com
transmissão imediata, informando o código de transmissão e a companhia aérea;
5.17. Emitir bilheies, solicitar reembolso, faze: remarcação de datas quando solicitado, sendo a
contratante responsável pelo ônus de multas e/ou penalidades previstas pelas regras tarifários,
quando ficar comprovado de que, por sua culpa, houvea geração de tais multas e/ou penalidades.
Em caso contrário, caberá à agência contratada o ônus de tais encargos;
5.18. Fornecerbilhetes das empresas aéreas existentes no mercado;

5.19, Disponibilizar à contratante a emissão dos seguintes relatórios:

1. Relatório de Acompanhamento Financeiro, contendo o número da fatura, data da
emissão das passagens,nomedos passageiros,empresa e valor;

1. Relatório analítico contenda:data da emissão da passagem, nome da empresa, trecho,
melhor tarifa, tarifa escolhida, taxa de embarque, valor líquido;

Hi. Planilha de acompanhamento mensel, informando o quanto comprou, pagou e O
débito do mês, se houver.
5.20. No caso de reserva de passagem aéica, com tarifa não-promocional, a Contratada deverá
encaminhar impressão de tela de reserve do sistema informatizado utilizado, quando da
apresentação dos comprovantes de serviço para pagamento;
8.21. A Contratadadeverá disponibili; úendimento a contretante, linha telefônica, e-mail

fim de facilitar todo e qualquer contato que necessitem com ela realizar:
5,22, Quando a conirsante soliciiar a emissão de uma passagem aérea, cujo local de partida seja.
fora do Estado de Sergipe, contratada deverá dispor para a contratante um serviço que permita
ao favorecido retirar o seu bilhete em qualcuer agência da companhia aérea;
5.23. Fomecer declaração das companhias céxces que representa de que é autorizada a
comercializar passagens emseus nomes, e que possui idoneidade ereditícia, encontrando-se em
situaçãoregular perante as mesmas;
5.24. Notificar os éxgãos e entidades de ncom:
que possível a emissãa

es»
teis tarifas;

5.25, Capacitar, ematé 15 (quinze) dias
menos 05 (três) usuários da contratente,
operacionalização de sisternas
5.26,Iniciar, no méxim

ceorrer antes, à
passagens aéreas;
5.27. Prestar os esclerecim;
reclamaçõesque lhe forem
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5.28, Efetuar o pagamento dos bilhetes emitidos às corepanhias aéreas nos prazos exigidos pelas

mesm .

5.29. A contratada deverá, obrigatoriamente, anexar na fatura dos serviços prestados relatório

erencial dos bilhetes emitidos para a Contratante; E
EO, Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, a legislação que estabeleça multas,

tarifase taxas cobradas pelas companhias aéreas; o . .
531. A contratada deverá providenciar, quando da emissão de bilhetes para viagens

internacionais, a emissão de seguro de viagem com cobertura de repatriação, cujo valor será

pago pela contratante.

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA

CONTRATANTE

 

6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada:
6.2. Promover, o acompanhamento e 2 fiscalização dos serviços, sob os aspectos quamtitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de
quaisquer fatosque exijam medidas corretivas pela parte contratada:
6.3. Notificar a contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada na execução dos
serviços;
6.4. Aplicar as penalidades previstas em lei e no instrumento contratual na hipólese de a
contratada não cumprir no todo ou emparte O compromisso assumido;
6.5. Solicitar a Contratada a correção dos serviços executadas com erros, imperfeições ou em
desacordo como objeto contratado;
6.6. Encaminhar à autoridade competente, fazendo juntada dos documentosnecessários, relatório
das ocorrências (falhas) observadas na execução do contrato, bem como as solicitações de
penalidadesaplicáveis pelo não cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada;
6.7. Designar, no prazo deaté OS (cinco) dias consecutivos após a assinatura do contrato,os
usuáriosdo sistema de gestãode viagens, que serão também multiplicadores na Contratante, para
que o contratadopossa capacitá-los na utilização do referido sistema;
6.8. Disponibilizar, no período de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, todas
as facilidades e infraestrutura indispensáveis ao bom cumprimento da execução dos serviços pelo
contratado, inclusive os recursos mínimos necessários em informática, que possibilitem a
utilização das funcionalidades do sistema de gestão de viagens;
6.9. Promover os pagamentos nosprazos estabelecidos no contrato;
6.10, Solicitar ao contratado, por meio deofício ou de e-mail, o reembolso de valores pagos
relativos a bilhetes emitidose não utilizados;
6.11, Solicitar, em tezapo hábil, o cancelamentode bilhetes emitidos e solicitações de reserva que
não serão utilizados;
6.12. Aprovar, em tempo hábil, as solicitações de emissões, alterações é reemissões de passagem

es de reservas:
6.13, Acompanhar e fiscalizar, por meio de responsável especialmente designadoparaesse fim, à
execução dos serviçoscontratados, podendo, em decorrência de falhas porventura observadas,
solicitar ao contratado providências visandoàs correções necessárias;|
6.14. Verificar a (confofmigade da execução dos serviços com as normas especificadas em
contrato; | K A NA

Folha nt 221

NJR ! Rubrica

 

   



&
ESTADODE SERGIPE

ASSEMBLEIALEGISLATIVA

6.15. Solicitar à Contratada a correção dos serviços executados com erros, imperfeições ou em

desacordo com o objeto contratado;
6.16. Atestar a execução dos serviços objeto deste Contrato por meio do setor competente;

617, Prestaras informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

618. Permitir, durante à vigência do contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da

contratada, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante da

contratante dos serviços; Na
6419, Facilitar o acesso à equipamentos, instalações, documentos e informações solicitadas pela

contratada para a execução dosserviços;
620. A Contratante deverá pesquisar nos sítios eletrônicos das empresas aéreas o menor preçodo

trecho na data é hora escolhido, com-a finalidade de se assegurar que o objeto está sendo

forncoido pelo menor preço, atentando-se que sobre o valor do siteserá acrescido o percentual de
Taxa D.U. contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - FONTE DE RECURSOS E
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

71. As despesas oriundas do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: Função -Subfunção - Programa de Govemo - Projeto ou Atividade:
01101.01.031.0026.0276 - Coordenação da Ação Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de
Despesa

-

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 - Despesas de Correntes — Outras despesas
correntes - Aplicações Diretas. Elemento e Item de Gasto: 3.3.90.33.02 — Passagem para
servidores para fora do Estado; 3.3.90.33.03 — Passagem para Servidores para o Exterior.
72. Foi procedida « reserva do recurso orçamentário para custeá-la.

 

  

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTOE REAJUSTE

8.1. A Contratadadeverá apresentar mensalmente, após o fornecimentodas passagens areas
objeto deste Contrato, mediante entrega no Protocolo deste Poder encaminhamentoa Diretoria
Geral, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) emitida(s), para fins de conferência e atesto, que
encaminhará a Diretoria de Orçamento € Finanças paraliquidaçãoe pagamento, acompanhada(s)
dos seguintes documentos:
a) Oficio desolicitação de fornecimento de passpem eérea emitido pela Contratante;
b) identificação dopassageiro;
e) via do bilhete manua! ou
d) comprovante de venda;
é) demonstrativosde cálculo dovalor final da operação;
1) cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 &s 06 de dezembro de 2001,
8.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 10 (dez) dias, contadosda data
de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, conforme
indicado no subitem 8.1 mediante ordem bancária, emitida através/do Banco do Estado de
Sergipe — BANESE,creditada em conta comente de Contratada, umavez sanisfeitas as condições

estabelecidas néste Goro /
/ U

l y
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  83. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, na pendência de qualquer uma das situações

acimaespecificadas, sem que isso gere direito alteração de preços oucompensação financeira

34 O valor da passagem será aquele ofertado pelas companhias aéreas para o trecho, dias e

horário de viagem solicitada pela contratante, inclusive com os descontos. promocionais

oferecidos peles mesmas;
35, Em hipótese alguma será concedido 0 reajustamento dos preços propostos, e o valor

constante da nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização

monetáriaaté o efetivo pagamento:
346. Ocorrendoerro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado

para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento à ser

contado a partir da data da reapresentação do mesmo:
8.7. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, à contratante, a seu critério, poderá

devolvê-a, paraas devidas correções, o: seeitá-Ia, com a glosa da perte que considerar indevida;
8.7.1, Na hipótese de devolução, « Nora Fiscal será considerada comonão apresentada, para fins

de atendimentodas condições contratuais:
£8. Os eventuais encargosfinanceiros, processusis e outros, decorrentes da inobservância, pela
Contrulada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;
89. A Contraada está obrigada a aceiiar, nas iesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões determinados pelo Contratante até 25%(vinte e cinco por cento) do valor contratado,
na forma do artigo65 3 1º, da Lei nº8666/93.
8.10, Não haverá reajuste de preço duranie o período de vigência do contrato. Se durante o
período contratual ocorrer aumento de preços nas passagens, os mesmos serão realinhados a fim
de manter o equilibrio econômico-Bnanceiro da empresa, ficando mantido os descontos
promocionais e o desconto ixo ofertado, devendo a comprovação dar-se pela apresentação a
Contratante da cópia do ato administrativo da área competente que autorizou oreferido aumento.

 

 

  

  

  

  
 

CLÁUSULA NONA - DA GESTÃOE FISCALIZAÇÃO

   9.1, Caberá à Assessoria Técnica da Diseiocia Geral a fiscalização da exec
fornecimento de passagens aéreas na
objeto e as especificações constantes nes
Fatura e « gestãoà Diretoria Geral
9.2. Caberáà idade da execução do
Contrato com as nocnass especificades, so os procedimentos são adequados para garantir a quali-
dade desej
9.2.1. Encaminha: à Diretoria de Orçamento + Finengas todus as ocorrências que impliquem em
multas a seremm aplicadas a Conusicda q imento a Diserorie Geral da Contratante;
9.2.2, Verificar a conformidade de execução contratual com 45 normas especificadas e se os pro-
cedimentos empregadossão adequados pa:e garantir & qualidade dos serviços.
9.23, Anotar, eim registro próprio, todas as ocorrências relacionades com à execução do Contra-
to, determinandoo que Tor necessário à re;
9.2.4. Acompanhar + atestar mens
ocorrências de indisponibilidade dos
9,3, A ação da FISCALIZAÇÃOnão exonere, à Contratada de suis fesponsabilidades contratu-

ais.
9.4. Ao gestor do conféio

ção dos serviços de
eais intemacicnais O fiel cumprimento de que trata o

Jonteato, beta comoo atesto no corpo da Nota Fiscal”
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9.4.1. o auxilio na revisão das cláusulas contrawais, | º o.

9.42. 0 acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução contrata

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato enscjará sua

rescisão nostermos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — MULTA E

PENALIDADES

11.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Contratante poderá aplicar á Contratada,

mediante publicação no Diário Oficial de Sergipe, quando couber, garantida a defesa prévia, as
seguintes penalidades:
a) Advertência:

b) Multa Administrativa gradual, conforme à gravidade da infração não excedendo em seu total,
o equivalente a 10%(dez por cento) do valor do Contrato cumulável com as demais sanções;
«) Rescisão contratual ou Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração por prazonão superior a 02 (dois) anos;
à) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos dezerminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na
forma da Lei ou perante a própria autoridade que apiicou a penalidade.

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS

12.1. Independente de sua transcrição. fará parte do presente Contrato todas as condições
estabelecidas no Edital referente à LICITAÇÃONº 018/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
018/2020e, no que couber, na proposta da CONTRATADA.
12.2. A Contratante poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento dosprodutos, no todo ou
em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrõestécnicos de qualidade
exigíveis,
123. A Contratante poderá ampliar ou reduzir quantitvivemente o objeto deste contrato,
respeitada a limitação prevista emlei, desde que mantidasas condições gerais da proposta
original.
12.4. Nospreços contratados estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte,
seguros, tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários « quaisquer outros que,
direta ou indiretamente, incidamou venham « incidir no fiel cumprimento do fornecimento do
objeto. Não Ser permitido, ponanto, que tais encargossejam discriminados em separado.
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CLÁUSULADÉCIMATERCEIRAFORO

Fica eleito, desde já, o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura
decorrentes dainterpretação ou execução do Coniraio.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três)
viasde igual teor, em presença das testemunhas abaixo, para que produzam os demais efeitos
decorrentesdeste ato.

2021

DepuíadoJEF! | ANDRADE
1º Secretário -Contratante
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EXTRATO DO CONTRATONº 045/2020

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE.
CONTRATADO:FIRMAPLUSVIAGENSE TURISMOLIDA.
OBJETO: CONTRAIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE

PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES NO

ANEXO | DO EDITAL,REFERENTE AO PREGÃO Nº 018/2020.
VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE

SUA ASSINATURA
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666/93 EM SUA REDAÇÃOATUAL.
DATA DAASSINATURA: 04 DE JANDIRODE 2021

 

ARACAJU, 14 DE JANEIRO DE 2021

WILLIAM MEDEIROSJÚNIOR



140142021 Zimara

imbra williamjuniorQal.se.leg.br

 

     

  

De : William Medeiros Junior Qui, 14 de jan de 2021 12:19
<vwiliam juniordal.se.leg.br> ianeo

Assunto : EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO.
Para : Valtencir Santos Andrade <valtenciraQal.se.leg.br>

Bom dia!

Segue em anexo EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO. CONTRATO Nº 45/2020.

Att
William

  

 

— Ext. do Contrato nº45.2020 -FIRMA PLUS VIAGENSE TURISMO.odt
21k8
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