
Assembléia Legislativa do Estado de Rondonia

CONTRATO N0 013/2014

CONTRA'ILO N" 013/2014, DE

PRESTACAO DE SERVICOS, QUE
ENTRE SI FAZEM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA E A EMPRESA AMAZON

TRAINNER E TURISMOS LTDA ME,
NA FORMA ABAIXO: :

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA -

ALE/R0, inscrita CNPJ n. 04.794.681/0001—68, com sede na Rua Major Amarantes, 11°. 390

— Bairro Arigolandia, CEP: 76801—911 Porto Velho/R0, representado neste ato por seu

Presidente, Deputado JOSE HERMINIO COELHO, RG 1206980 SSP/RO, CPF

117.618.978-61, e pela Secretaria Geral MARIA MARILU DO ROSARIO DE BARROS

SILVEIRA, brasileira, servidora pfiblica, portador do RG 453562, SSP-RO, 6 CPF

421.883.422-91, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa

AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA ME, inscrito no CNPJ

(MF) sob o n0 01.940.128/0001-06, estabelecido na cidade do Porto Velho—R0, a Rua

Abuna, n° 1219, Bairro: Centro — CEP: 76.801-273,/neste ato representada pelo Sr. PAULO

ROGERIO CLEMENTINO DA SILVA, representante legal da empresa, inserto no CPF:

586.841.902-20 e RG2 568.098 SSP/RO, denominada CONTRATADA, firmam o presente
contrato de prestaoao de servigos, tendo em Vista 0 constante e decidido no Processo

Administrativo n° 00001657/2013-79, ern consequéncia da licitagao na modalidade pregao

eletrénico nO 011/2014, homologada em 29/08/2014 por despacho exarado 21 fl. 324 do

Processo, nos termos da Lei 11° 10.520, de 17/julho/2002, regulamentada pelo Decreto n°

3.555, de 08/agosto/2000, pela Lei nO 8.666, de 2l/junho/93, aplicada subsidiariamente, as

quais as partes se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda mediante as clausulas e

condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestagao de servigos de agenciamento de Viage

compreendendo a reserva, emissao, remarcagao e cancelamento de passagens aére

nacionais e internacionais, informagoes sobre as opgoes de V00, bem como disponibilizaga
de acesso gratuito 24 horas por dia para a solugao de ocorréncias, atendendo as normas da

Agéncia Nacional de Aviagao Civil — ANAC, destinada a atender as necessidades de
,

deslocamento dos deputados, servidores e terceiros no interesse da Administragao para/D)k/ participarem de cursos, treinamentos, reunioes, congressos, seminarios e outros eventos de 3

Rua Major Amarantes, 390 - Arigolandia — Porto Velho — R0

CEP: 76801-911 — Fones: (69) 3216—2800 / 3216-2824 — site: WWW.ale.ro.gov.br



Assembléia Legislativa do Estado de Rondonia
interesse da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, cujas condieoes gerais para

prestagao dos servigos estao dispostas no Termo de Referéncia, anexo I do edital de licitaeao
e 05 servioos contratados deverao seguir de acordo com as seguintes especificaeoes e valores:

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

Execueao indireta, sob o regime de empreitada por pyeeo unitario.

CLAUSULA TERCEIRA — DO yREco E DA REMUNERAcAo A SER PAGA A

AGENCIA DE VIAGENS

§ 1°. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o preeo do bilhete aéreo, acrescido do

valor da taXa de embarque e do valor unitario pela prestagao dos servieos objeto deste

contrato conforme tabela descrita na clausula primeira, ja acrescidos de todas as despesas
(impostos, tarifas,.taxas, custo de transporte de entrega do bilhete eletronico, etc...)

§ 2". O valor a ser pago pela prestaeao do servieo de agenciamento é de R$O,28 (Vinte e oito

centavos). Quanto ao preeo das passagens ae'reas, a ser cobrado pela CONTRATADA,
devera estar de acordo com as tabelas praticadas pelas companhias ae’reas, inclusive em cas

de tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pelos Orgaos governamentais reguladores.

§ 3°. A remuneragao total a ser paga a agéncia de viagens sera apurada a partir da soma do

valor ofertado pela prestaeao de servieo de Agenciamento de Viagens compreendendo 08

V servieos de emissao, remarcaeao e ’cancelamento abrangidos por passagem ae’rea nacional e,
"

internacional, multiplicado pela quantidade de passagens aéreas emitidas no periodo,
faturado. 1
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'

§ 4°. A CONTRATANTE pagara, ainda, a CONTRATADA o valor da passagem aérea

acrescido da taxa de embarque emitidas no periodo faturado.

l CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

§ 1°. 0 pagamento sera efetuado ate 3O (trinta) dias apés a entrega da Fatura/Nota Fiscal

correspondente a cada servico executado, observada a ordem cronologica das exigibilidades
na forma da lei, apos ser devidamente atestada pela comissao de recebimento, e apés

consulta da regularidade fiscal da CONTRATADA;

§ 2°. 0 pagamento a CONTRATADA sera efetuado por meio de ordem ~‘bancaria em conta

corrente indicada na Fatura/Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco,

'agéncia, localidade e nfimero da conta corrente em que devera ser efetivado o cre'dito.

§ 3°. A CONTRATADA devera emitir faturas e/ou notas fisCais distintas, uma contendo o

valor do servico de agenciamento de viagens e outra com o valor das passagens ae’reas

acrescido da tarifa de embarque.

§ 4°. Na forma do disposto na Instrucao Normativa SRF n° 480, de 15 de dezembro de 2004,

alterada pelas Instrucoes Normativas SRF n°s 539, 706, 765 e 791, respectivamente, de

25/abril/2005, 09/janeiro/2007, 02/agosto/2007 e lO/dezembro/2007, serao retidos, na fonte,

o imposto sobre a renda da pessoa juridica - IRPJ, bem assim a contribuicao sobre o lucro

liquido, a contribuicao para a Seguridade Social - COFINS e a contribuicao para 0

PIS/PASEP, sobre o pagamento de cada nota lfiscal/fatura a CONTRATADA. Outros

tributos também poderao ser retidos, de acordo com a legislacao em vigor;

§ 5°. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicoes devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —

SIMPLES NACIONAL, este nao ficara sujeito a retencao prevista no subitem anterior. Para

tanto, devera apresentar declaracao na forma do anexo IV da Instrucao Normativa SRF n°

480, de 15 de dezembro de 2004, em duas, vias assinadas pelo seu representante legal, a0

tempo que sera verificado por servidor da Controladoria Geral da ALE junto ao sitio da

Secretaria da Receita Federal do termo de opcfio de que trata a Instrucao. Normativa SRF n°

608, de 09/janeiro/2006, a fim de evitar a retencao na fonte dos tributOs e contribuicoes,
conforme legislacao em vigor;

§ 6". O pagamento de cada fatura/nota fiscal s6 se efetivara depois de confirmada a situac
de regularidade para com a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo d“

Servico (FGTS), a Fazenda Federal e a Justica do Trabalho através dos seguintes
documentos: Certidao Negativa de Débitos — CND, emitida pelo Instituto Nacional do

Seguro Social - INSS; Certificado’de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pcla Caixa

Economica Federal; a Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 6

goa Divida Ativa da Uniao, emitida pela Receita Federal do Brasil; 6 a Certidao Negativa de
,
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Débitos Trabalhistas - CNDT. Além das certidoes aqui dispostas, aceita-se para prova de

regularidade outros documentos equivalentes, na forrna da lei;

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

§ 1°. Havendo atraso no‘pagamento de suas obrigaeoes a Assembleia Legislativa do Estado

de Rondonia procedera a atualizagao financeira diaria de seus débitos, através da média de

indices de preeos de abrangéncia nacional, na forma da regulamentaeao baixada pelo Poder

Executivo (Decreto n.° 1544, de 30.06.95) “pro rata”, tendo corno base 0 dia limite para

pagamento e como data final 0 dia anterior ao da emissao da ordem bancaria, ou pelo indice

que venha a substitui-lo. Para fins de calculos de utilizagao de corregao, por atraso, utiliZar-

se—a a seguinte formula:
'

-’

R: V x I onde: R = valor da correoao procurada; V = valor inicial do contrato;

I = media aritmética simples do INPC (IBGE) e do IGP-DI (FGV) dos ultimos 12 meses;

§ 2°. Os valores pagos pelas passagens aereas serao reajustados de acordo com os aumentos

praticados pelas empresas de transportes ae'reos;

§ 3". O valor unitario do presente contrato nao sera reajustado, em virtude do prazo de

execueao n50 ser superior a urn ano, de acordo corn aLei n.° 10.192/2001;

CLAUSULA SEXTA —- DA VIGENCIA
I

O presente contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data de

03/10/2014 a 02/10/2015, condicionada sua eficacia a publicagao no Diario Oficial

Eletronico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, conforme o disposto no caput.

do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA — Do AMPARO LEGAL J

O respaldo juridico do presente contrato encontra—se consubstanciado na Lei Federal 8.666

de 21 de junho de 1993 e Processo Administrativo n0 00001657/2013-79, bern como consta

manifestaeao do ordenador de despesa e autorizaeao do presidente para elaboraoao do

contrato as fls. 332 dos autos — VOLUME 1.

(\
‘\

CLAUSULA OITAVA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS ‘-.\
\

As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta dos recursos consignados\
a Assembleia Legislativa do Estado de Rondfinia, pela Lei Oroamentaria Anual do Estado

V

de Rondonia, conforme a seguinte Classificagao Funcional Programatica: A fUnidade Orgarnentaria — 01001 fig

Rua Major Amarantes, 390 — Arigolandia — Porto Velho — R0

CEP: 76801—911 — Fones: (69‘) 3216—2800 / 3216-2824 — site: WWW.ale.1'o.gov.br



Assembléia Legislativa do Estado de Rondonia

'

Programa de Trabalho — 01122102020620000

Fonte de Recurso: 0100000000

Elemento de Despesa n°.l339033

Valor global homologado de R$ 942.564,00 (Novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e

sessenta e quatro reais).

PARAGRAFO UNICO —

para atender a despesa relativa ao atual exercicio' financeiro foi

emitida a Nota de Empenho n° 2014NE00834 de 02/09/2014 no valor .de R$ 235.641,00

(duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais), devendo, se necessario, ser

'editada a complementacao da cobertura relativa ao exercicio financeiro seguinte.

l CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA j

As partes que integram a presente relacao contratual comprometem—se a cumprir as

exigéncias dos paragrafos seguintes, sem prejuizo de quaisquer outras inerentes a boa e fiel

execucao de seu objeto e daquelas insertas nas demais clausulas deste contrato.

A CONTRATADA obriga—se a:

§ 1° Fazer a prestacao dos servicos objetos desta licitacao, com a qualidade padrao requerida

de mercado, nos locais indicados pela Administracao da Assembleia Legislativa do Estado

de Rondonia, e ainda, cumprir e fazer cumprir as exigéncias técnicas e fiscais previstas em

contrato, e inclusive as seguintes:

§ 2" Atender todas as disposicoes legais e regulamentares, inclusive as orientacoes

determinadas pela CONTRATANTE, pertinentes ao objeto a ser executado, objetivando o

fiel cumprimento do contrato, responsabilizando-se pelos servicos contratados, nos termos da

legislacao Vigente;

§ 3° Executar os servicos com a qualidade e na forma exigidas em edital cumprindo os

prazos e condicoes estabelecidas;

§ 40 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucao do contrato, inclu ive

locomocao, seguro de acidentes, tributos, contribuicoes previdenciarias, encargos trabalhis as

e quaisquer outras que forem devidas, quer em relacao a execucao dos servicos, quer e

relacao aos empregados;

[
§ 5° Atender em ate 3 (trés) horas da solicitacao dos bilhetes, disponibilizar, nas lojas dasfn
companhias ae’reas, endereco eletronico on local a ser indicado pelo passageiro, sem onus? >
adicionais para a CONTRATANTE; i1

Rua Major Amarantes, 390 — Arigolandia - Porto Velho — R0

CEP: 76801-911 — Fones: ('69) 3216-2800 / 3216—2824 - site: WWW.ale.ro.gov.br



Assembléia Legislativa do Estado de Rondonia

§ 6° Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, a respeito da

execucao dos servicos sempre que for necessario;

§ 7° Indicar a CONTRATANTE, por escrito, na mesma data da assinatura do respectivo
Contrato:

-, os nomes e telefones de contato dos funcionarios que atenderao as requisicoes dos bilhetes

objeto do presente;

— o nome do preposto para fins de resolucao de ocorréncias contratuais e de um funcionario

que possa ser contatado para pronto atendimento fora do horario comercial, nos fins de

semana e feriados, atrave’s de telefonia fixa, para a solucao dc casos excepcionais e urgentes,

inclusive emissao de bilhetes, que possam ocorrer nesses periodos;

§ 8° Nao subcontratar ‘a totalidade dos servicos objeto do presente Contrato. Qualquer

subcontratacao parcial somente podera ser feita com prévia autorizacao escrita da

CONTRATANTE, permanecendo, no entanto, a contratada corn integral responsabilidade

pelos servicos requisitados;

§ 9° Fornecer passagens ae’reas nacionais e internacionais, dc qualquer companhia aérea e

que atenda o trecho, data e horario requisitados, inclusive para 0 interior do Estado de

Rondonia;
'

§ 10° Marcar e remarcar bilhetes de passagfins sempre que requisitados pela

CONTRATANTE, inclusive quando o sistema de companhia aérea desejado estiver fora do

ar e for critico o prazo para entrega do bilhete, mobilizando-se para isso, funcionario da

contratada ao aeroporto;

§ 11°. Alterar horarios de voos, quando solicitado pela CONTRATANTE, sempre que haja

disponibilidade em qualquer companhia aérea que opere no percurso desejado, diferentcs do

previamente confirmado em bilhete de passagem ja emitido, providenciando o respectivo
endosso ou cancelamento e substituicao do bilhete dc passagem, se necessario;

§ 12°. Reembolsar a CONTRATANTE, os valores referentes as passagens ae’reas e

eventualmente nao utilizadas ou substitui—las por outras do mesmo valor, para outros trec

e outros servidores, segundo opcao a ser fornecida;

§ 13°. Repassar a CONTRATANTE, todos os descontos oferecidos pelas companhia

aéreas, inclusive tarifas promocionais, quando atendidas as condicoes estabelecidas para o

descontos e para tais tarifas, acornpanhadas das planilhas de precos fornecidas pela \

Companhias Ae’reas;
, 3%
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§ 14°. Prestar informagao a CONTRATANTE, sobre o melhor roteiro de Viagem, horario e

opeao de deslocarnento (partida e chegada);

§‘ 15°. Remeter a CONTRATANTE, quando solicitado, sem onus, oreamentos de passagens

ae'reas, conforme o caso, abrangendo todas as companhias que explorern o trecho solicitado.

Tais orgamentos serao considerados apenas como referenciais, uma vez que a atual

sistematica de come’rcio,‘ especialmente das companhias aéreas, faz com que os pregos das

passagens sejam flutuantes, a depender do momento da consulta;

§ 16°. Apresentar e manter tabela de preeos atualizada ”dos valores das passagens, emitida

pelas empresas aéreas, comprovando os valores das passagens utilizadas no periodo,
inclusive as tarifas promocionais. -

-§ 17°. A contratada do certame ’deVera fornecer servieo de telefonia, SEM ONUS para esta

CONTRATANTE, com atendirnento 24h por dia, 7 (sete) dias por semana, designando urn

funcionario para efetuar o atendimento quando solicitado.

§ 18°. Fornecer, juntamente corn as faturas, os créditos decorrentes dos valores pagos nas

passagens e/ou trechos nao utilizados, devendo as solicitaooes da CONTRATANTE ser

atendidas no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

| CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

As partes que integram a presente relagao contratual comprometem-se a cumprir as

exigéncias dos paragrafos seguintes, sem prejuizo de/quaisquer outras inerentes a boa e fiel

execugao de seu objeto e daquelas insertas nas demais clausulas deste contrato.

A CONTRATANTE obriga—se a:

§ 1°. Acompanhar e fiscalizar a exeeueao do contrato por um representante designado, nos

termos do art. 67 da lei n° 8.666/93;
,

§ 2°. Permitir olivre acesso dos ernpregados da empresa a ser CONTRATADA as

dependéncias da CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes aos servigos

contratados;
'

'

§ 3°. Rejeitar no todo ou em parte, os servieos realizados em desaeordo corn este Contrat

§ 4°. Proceder a0 pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados;
1":

. u . .
~

I

,
1 A. - -

5 1

§ 5°. Emltlr as reqursrgoes de passagens aereas, numeradas em sequenc1a e assmadas pelafi j
autoridade competente;

‘ €;\/
‘1
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§ 6". Proporcionar todas as condicoes necessarias a0 bom andamento da prestacao dos

servicos contratados;

§ 7" Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia dc cventuais imperfeicoes no

curso de execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

§ 8°. Notificar, por escrito, a contrata, a disposicao de aplicacao de eventuais pcnalidades,

garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

§ 9". Quando do encerramento ou rescisao contratual,‘na impossibilidadc de reversao da

totalidade dos cancelamentos efctuados, o montante a serem reembolsados, podera' ser

deduzido da garantia apresentada na contratacao, ou ser recmbolsado a CONTRATANTE,

mediantc recolhimento do rcspectivo valor por meio dc Documento de Arrecadacao Estadual

-— DARE;

§ 10". Efetuar o_ paganiento, ate' 3O (trinta) dias apos a entrega da Fatura/Nota Fiscal

correspondente aos servicos executados, observada a ordem cronologica das exigibilidades
na forma da lei, apos ser devidamente atestada pela comissao derecebirnento, apos consulta

da regularidadc fiscal da CONTRATADA;

§ 11°. Efetuar o pagamento da CONTRATADA, .por meio de ordem bancaria em conta

correntc indicada na Fatura/Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explicito o nomc do banco,

agéncia, localidade e nfimero da conta corrente em que dcvera ser efetivado o crédito.

l CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA/— DOS SERVICOS

As passagcns aéreas, objeto deste contrato, serao cmitidas para trechos diversos, dc acordo

com a necessidade do servico;

§ 1" — as reservas dc passagcns dcvcrao atender a conveniéncia da CONTRATANTE

relativa a dia c horario;
,

§ 2° — a prestacao de servico/fornecirnento do objeto deste contrato sera exccutado de forma

continua, nao scndo admitida sua interrupcao sem justa causa e prévia comunicacao a

CONTRATANTE.
‘

§ 3” — Para exccucao dos scrvicos, a empresa CONTRATADA devera:

— Manter para a CONTRATANTE ou a sua disposicao, a qualqucr momento, entre 08h00 as ,

18h00, de segunda a scxta fcira, posto dc atendimento com funcionarios suficientes para ,

atender prontamente as solicitacoes decorrentcs do objeto dcste termo de referéncia. Apés o

horario estipulado neste subitcrn, nos fins de semana e feriados, a CONTRATADA devera 0
, indicar o (a) empregado (a) para atender os casos excepciOnais e urgentes, disponibilizando

para a CONTRATANTE, plantao de telefones fixos e celulares;
L
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§ 4°. A CONTRATADA devera emitir e-tickets, reservar, remarcar, cancelar e solicitar

reembolso de passagens aéreas;
'

§ 5°. A contratada devera cancelar desdobrar, substituir e solicitar o reembolso dos e-tickets

cancelados sem utilizagao, adquiridos pela CONTRATANTE, mediante solicitagao por

escrita (por oficio ou pore-mail);
’

§ 6°. PreStar assessoramento para definigao de melhor roteiro, horario e frequéncia de voos

(partida/chegada), melhores conexoes e das tarifas promocionais a retirada dos bilhetes;

§ 7°. Proceder a emissao de bilhetes por rneio de requisigao, mensagem de correio eletronico

(e-mail), e se as circunstancias assim o exigirem, por telefone, fac—simile ou outro meio de

cornunicagao encaminhada por servidor da CONTRATANTE;

§ 8°. A emissao dos hilhetes de passagens solicitadas pela CONTRATANTE devera

obrigatoriarnente, ser entregues no prazo maximo de 3 (trés) horas e, excepcionalmente, as

requisiooes urgentes no prazo maximo de 2 (duas) horas, contadas do recebimento da

requisigao expedida pelo CONTRATANTE;

§ 9°. A CONTRATADA devera informar sobre a emissao de bilhete no prazo maximo de 02

(duas) horas apos sua solicitagao pela CONTRATANTE, a firn de eVitar acréscimo na

tarifa. Caso se verifique acréscimos quando da emissao do bilhete no prazo estabelecido

acima, devera a CONTRATADA manter contato com o setor competente a fim de obter

autorizagao para emissao de bilhete com o valor acreyido;

§ 10°. 0 codigo comprovando a aquisigao de passagem aérea (localizador, trecho, horarios de

voos, e-tickets) ou o préprio bilhete podera ser enviado para a CONTRATANTE por e-mail

ou entrega pessoal na sede da CONTRATANTE, no aeroporto, ou excepcionalmente por

torpedo para o telefone celular do(a) gestor(a) do contrato;

§ 11°. 0 prazo para enVio do bilhete n50 devera ultrapassar 02' (duas) horas a partir do

recebimento da autorizaoao para emissao, encaminhada por e-mail ou, pelo setor competente
da CONTRATANTE. Em casos de Viagens urgentes, podera a CONTRATANTE solicitar

a aquisigao das passagens ero enVio imediato dos bilhetes, devendo a CONTRATADA,
excepcionalmente, atender tais solicitagoes;

§ 12°. Independente da forma de pagamento, a CONTRATADA se compromete a efetua

reembolso das passagens aéreas nao utilizadas, exclusivamente a CONTRATANTE, be

como, em caso de alteragao feito pelo passageiro que gere crédito, este devera ser revertid ,

para a CONTRATANTE ou corno reembolso, no prazo maximo de 30 (trinta) dias do

/. . . .
N r I",

cancelamento do bllhete, ou como abatlmento na aqulslgao de nova(s) passagem(ns) aerea(s); \
2‘ 1

“’1. 3
U
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§ 13". A aquisigao do e-ticket ou passagem aérea sera efetuada de acordo corn 0 interesse da

CONTRATANTE, dentre as companhias aéreas por ela indicadas e em operaeao regular de

voos no territorio nacional e, quando necessario, ern paises estrangeiros;

§ 14°. Comunicar a CONTRATANTE possiveis cancelamentos de voos onde haja emissao

de passagem a ser paga por esta CONTRATANTE, ficando obrigada a providenciar outro

V00 nas mesmas condigoes de preeo, data e horarios compativeis com o V00 anteriorrnente

escolhido;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA —‘ DA RESCISAO

Constituem motivo para rescisao do presente contrato as situagoes preVistas nos artigos 77 e

78 da Lei n° 8.666/93, no que couber;

§ 1"- a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE de rescindir o presente

contrato, mediante notificaeao por oficio entregue diretarnente ou pela Via postal, corn prova

de recebimento, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, em caso de rescisao

administrativa preVista no art. 77 da Lei n° 8.666/93;

§ 2°- aplica-se tambe'm ao presente contrato, no que couberem as regras dos artigos 79 e 80

da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 4 DA FISCADIZAcAo E

ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO
/

Nao obstante a CONTRATADA seja a (mica e exclusiva responsavel pela execugao de

todos os servigos, a CONTRATANTE reserva—se o direito de, sem que de qualquer forma

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizaeao
sobre os servieos, designando urn fiscal para acompanhar a execugao do contrato, que

registrara em relatorio todas as ocorréncias relacionadas com a sua execueao, determinando o

que for necessario a regularizaeao das falhas ou‘defeitos observados.

CLAUSULA DE’CIMA QUARTA — DA DOCUMENTAcAo

Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os termos

legislaeaosobre contratos pfiblicos, os seguintes documentos:

O Edital pertinente ao Pregao Eletronico 110 011/2014 e o anexo I (Termo de Referéncia);

a) Proposta da CONTRATADA;

b) Ata da sessao da licitaeao;
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PARAGRAFO UNICO — os casos omissos deste ajuste serao resolvidos de acordo com os

termos da legislaeao pertinente a contrataeoes firmadas pela Administragao Pfiblica, vigente

aepoca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES

Em virtude da inexecueao parcial ou total das condieoes pactuadas, erro ou mora na

execueao, poderao ser aplicadas a CONTRATADA as saneoes previstas a seguir, sem

prejuizo de outras sangoes previstas na legislaeao vigente, garantida a prévia defesa,

sujeitando-se, ainda, as penalidades e as hipoteses de rescisao previstas.

a) Adverténcia;

b) Multa:

b.1.) compensatéria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do

servieo de Agenciarnento de Viagens, pela recusa em assinar o contrato, no prazo maximo de

5 (cinco) dias fiteis, apos regularmente convocada, sem prejuizo da aplicaeao de outras

saneoes previstas;

b.2.) moratoria no percentual correspondente a 0,5% (cinco décirnos por cento), calculada

sobre o valor total do servieo de Agenciamento de Viagens, por dia de inadimpléncia, até o

limite maximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que podera ensejar a

rescisao do contrato;

I

b.3.) moratéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do servieo
de Agenciarnento de Viagens, pela inadimpléncia ale'rn do prazo acima, o que podera ensejar
a rescisao do contrato.

c) Suspensao temporaria de participaeao em licitagao e impedimento de contratar com a

Administraeao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Declaraeaode inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pfiblica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida
a reabilitaeao perante’ a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraeao pelos prejui
resultantes e apos decorrido o prazo da saneao aplicada com base na alinea anterior.

§ 1° - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alérn da perda desta,

respondera o contratado pela, sua diferenea, que sera descontada dos pagamentos’
eventualrnente devidos pela Administraeao ou cobrada judicialmente.

ll/

%
i

V

I
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§ 2° - As sangoes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderao ser aplicadas juntamente com a

da alinea “b”, facultada a defesa pre’via do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5

(cinco) dias fiteis.

§ 3° - A sancao estabelecida na alinea “d” é de competéncia exclusiva do Secretario

Geral/CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo

de 10 (dez) dias da abertiira de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apos 2 (dois) anos

de sua aplicacao.

§ 40 >- As multas deverao ser recolhidas no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar

da data do recebimento da notificagao enviada pela Assembleia Legislativa' do Estado’ de

Rondonia. '

§ 5° - O valor das multas podera ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito

existente na Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia em relacao a CONTRATADA.

Caso o valor da multa seja superior ao cre’dito existente, a diferenca sera cobrada na forma da

lei.

§ 6° - As multas e outras sancoes aplicadas so poderao ser relevadas, motivadamente e por

conveniéncia administrativa, mediante ato da Administracao, devidamente justificado.

§ 70 - As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

§ 8°.- Em qualquer hipétese de aplicacao de sancoei, sera assegurado o contraditono e a

ampla defesa.

§ 9° - A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, n50

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao dos servicos, comportar-se de modo

inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e de contratar com a Uniao,

Estados, Distrito Federal ou Municipios e sera descredenciada nos sistemas de cadastrarnento

de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei 11° 10.520, de 17 de julho de

2002, pelo prazo de ate' 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das

demais cominacoes legais.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAO DE DADOS 0U CONTEUD

CLAUSULA

Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que

haja interesse da contratante, com apresentacao de devidas justificativas,radequadas as
,

,

condicoes do Termo de Referencia e lnstrurnento Convocatorio. DO 7/
a

_

a
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§ 1° — Em se verificando necessidade de correeoes e/ou alteraeoes em conteudos de clausulas,

para melhor ajuste e execueao do contrato, a contratada nao se opoe a que as mesma sejam

processadas.

1 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICAcAo

Em conformidade com o disposto no paragrafo unico do artigo 61 da Lei 11° 8666/93, 0

presente instrumento sera publicado no Diério Oficial Eletronico da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondonia, 11a forma de extrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA ~ DO FORO

Para dirimir as questoes decorrentes do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de

Porto Velho/RO.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES FINAIS

Para firmeza e como prova de acordo, é lavrado o presente Coritrato com Visto do Senhor

Advogado Geral desta Casa Legislativa, e registrado as fls. 13 (treze) do Livro de Contratos

do ano de 2014 da Advocacia Geral, que apos lido e achado conforme, segue o presente
Contrato lavrado em duas cépias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas

abaixo.
'

Porto Velho, 19 de setembro de 2014.

SARIO DE BARROS SILVEIRA — Secretéria-Geral

leia Legislativa do Estado de Rondonia

Emoresa — AMA *-
'

RAINNER E TURISMOS LTDA ME

CNPJ (MF) sob 0 no 01.940.128/0001-06

1 A CONTRATADA

Advogia it? ALE/R0
, , , ,

,

Remo Gregério
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