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CONTRATO N° 005/2013 

PROCESSO N° 000010/2013 
PREGÃO ELETRONICO N'00112013 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS, QUE ENTRE Si CELEBRAM A 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÉNCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO —
FUNPRESP-EXE E A EMPRESA IDEIAS 
TURISMO LTDA. 

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, com sede 
no Edifício  Corporate  Financial  Center  - SCN - Quadra 02 — Bloco A — Segundo 
Andar — Salas 203/204 — Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
17.312.597/0001-02, doravante denominada CONTRATANTE, por meio do seu 
Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, portador da Cédula de 
Identidade n° M/3.832.994 expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o n° 
603.884.046-04 e pela sua Diretora de Administração, Sra EUGÉNIA BOSSI 
FRAGA, brasileira, casada, portadora do RG n° M-2.509.687, inscrita no CPF 
sob o n° 645.372.346-87, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, 
cargos para os quais foram nomeados através da Resolução do Conselho 
Deliberativo n° 03/2012 de 13 de dezembro 2012, na forma da competência 
contida no inciso II do  Art.  54 do Estatuto da FUNPRESP-EXE, e de outro lado, a 
empresa IDEIAS TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
02.676.310/0001-56, estabelecida no SRTVS —  Ed.  Palácio do Rádio 1 — Bloco 
03 — Salas 202/204/206 — Brasília/DF, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pela sua Diretora, a Sra. MARIA 
CRISTINA BUENO, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.° 877.089, 
expedida pela —SSP/DF, inscrita no CPF sob o n.° 226.433.701-04, residente e 
domiciliada em Brasília/DF, resolvem celebrar o presente Contrato, em 
conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.° 000010/2013, 
referente ao Pregão Eletrônico n° 01/2013, com fundamento na Lei n° 10.520, de 
17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n° 6.204, de 05 
de setembro de 2007, na Instrução Normativa SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 
2008, na Instrução Normativa SLTI/MP n° 02, de 11 de outubro de 2010, e na 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 7, de 24 de agosto de 2012, alterada pela IN 
SLTI/MPOG 08/2012, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas demais 
legislações correlatas e mediante as cláusulas e as condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de prestação dos serviços de Agenciamento de Viagens, que 
compreende a emissão, remarcação e o cancelamento de bilhetes de passagens 
aéreas nacionais e internacionais. 

Parágrafo primeiro - Integram este Contrato, independente de sua transcrição, 
o Edital de Licitação e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de 
11/10/2013 e demais elementos constantes do referido processo. 

Parágrafo segundo - O presente contrato regular-se-á por suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito públicos, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, em especial, 
o Código Civil — Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa 
do Consumidor — Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ 
21.187,83 (vinte e um mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), 
representando o valor global estimado de R$ 264.253,92 (duzentos e sessenta e 
quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), para a 
prestação dos serviços para 12 (doze) meses, conforme quadro abaixo: 

OBJETO: Prestação do Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços 
de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e 
internacional 

BILHETES DE PASSAGEM TAXAS DE PREÇO DO 
EMBARQUE AGENCIAMENTO 

A B C=(AXB) D E=(AXD) F G=(AXF)) H=(C+E+G) 

Valor 
Valor Anual 

Quant. Valor Unitário Subtotal Estimado 
Anual ódio Subtotal 

Estimado Taxas de 
Valor  Unit.  do Subtotal (Emissão de 

stim. de 
do Bilhete ete Passagens  

Taxa de Embarque 
Agenciam. Agenciam. ilhetes + Taxa 

Bilhetes 
Emb. 

e Embarque + 
enciamento 

354 700,00 247.800,00 46,48 16.453,92 0,00 0,00 R$  264.253,92 
Valor Anual Referente aos Gastos com Passagens Aéreas + R$ 264.253,92 

Taxas de Embarque 
Valor anual do Agenciamento 0,00 
Valor Global (Anual) Estimado R$ 264.253,92 

Parágrafo primeiro - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos 
ou indiretos, omitidos da proposta da Contratada ou incorretamente cotados,  
sera  considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
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acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser cumprido 
sem ânus adicional à CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na 
etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DESPESA 

A despesa com a execução do fornecimento de que trata o objeto, correrá à 
J conta do Plano de Gestão Administrativa -  PGA  - da FUNPRESP-EXE, para o 

exercício de 2013/2014. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 

Parágrafo primeiro — A critério da CONTRATANTE e com a anuência da 
CONTRATADA, este contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde 
que comprovada a vantajosidade para a Administração das condições e dos 
preços contratados por meio de prévia pesquisa de mercado. 

Parágrafo segundo — Nas contratações de serviço continuado, a 
CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 
conforme estabelece o  art.  57, inciso II da Lei n° 8.666, de 1993. 

Parágrafo terceiro - A prorrogação de contrato, quando demonstrada a 
vantajosidade para a CONTRATANTE, deverá ser promovida mediante 
celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da 
Gerência Jurídica. 

Parágrafo quarto - Quando da prorrogação contratual, a CONTRATANTE, 
deverá ser observado o seguinte: 

1 — A CONTRATANTE realizará pesquisas de preços de mercado e de 
preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração 
Pública e assegurar-se-á de que os preços continuam compatíveis com 
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação mais vantajosa em relação à realização de uma nova 
licitação; 

á 
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II - Até 90 dias do término da vigência deste instrumento, a 
CONTRATANTE expedirá comunicado à CONTRATADA para que se 
manifeste, dentro de três dias contados do recebimento da consulta, 
quanto ao seu interesse na prorrogação contrato;  

III  - Se positiva a resposta da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
providenciará, no devido tempo, o respectivo termo aditivo; 

IV - Esta resposta terá caráter irretratável, portanto a CONTRATADA 
dela não poderá, após expressa manifestação neste sentido, alegar 
arrependimento para reformular a sua decisão; 

V - Eventual desistência da CONTRATADA, após sua expressa 
manifestação de interesse na prorrogação contratual, ensejará a devida 
aplicação de penalidades pela CONTRATANTE, nos termos da Cláusula 
Décima Quarta do presente contrato; 

VI - Caso a Contratada se manifeste, num primeiro momento, por não ter 
interesse em prorrogar o Contrato e posteriormente venha a se retratar, 
demonstrando vontade de prorrogá-lo, fica a critério da CONTRATANTE, 
como faculdade e prerrogativa, proceder à prorrogação ou dar curso a 
novo processo de licitação. 

Parágrafo quinto — A CONTRATANTE não prorrogará o contrato quando a 
CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União 
ou da CONTRATANTE, enquanto perdurarem os efeitos da suspensão. 

Parágrafo sexto - O início da execução do objeto do contrato dar-se-á no 
5(quinto) dia útil após a assinatura deste contrato. 

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A CONTRATADA deverá prestar garantia, no prazo de até 10 (dez) dias após a 
publicação do extrato do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global estimado da contratação, na modalidade por ela a ser escolhida, 
ficando a garantia sob a responsabilidade da CONTRATANTE, consoante § 10 , 
do  art.  56, da Lei n.° 8.666/1993. 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro — garantia; ou 

C) fiança bancária. 
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Parágrafo primeiro — No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser 
efetuado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, mediante depósito 
a crédito da CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo — Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública 
como garantia, este deverá conter valor de mercado correspondente ao valor 
garantido e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando entre aqueles 
previstos em legislação específica. Além disso, deverá estar devidamente 
escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, nos termos do  art.  
61 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, podendo a 
CONTRATANTE recusar o título ofertado, caso verifique a ausência desses 
requisitos. 

Parágrafo terceiro — A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou 
seguro-garantia, deverá ter validade, no mínimo, de 13 (treze) meses, a contar 
da data de assinatura do contrato, sendo renovada, tempestivamente, no caso 
de cada prorrogação. 

Parágrafo quarto — No caso de garantia na modalidade de carta de fiança 
deverá constar da mesma expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do  art.  
827 do Código Civil. 

Parágrafo quinto — Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente 
pela FUNPRESP-EXE, em pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, a 
licitante vencedora deverá proceder à respectiva reposição no prazo de três dias 
úteis contados da data em que tiver sido notificada da imposição de tal sanção. 

Parágrafo sexto — A CONTRATADA terá sua garantia liberada ou restituída 
após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a) Indicar um representante para soluções de problemas que possam surgir 
durante a vigência do Contrato, fornecendo número de telefone, fax, 
endereço eletrônico  (e-mail),  se houver. 

b) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais 
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

c) Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus 
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de 
ação, ou de omissão dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA 

V; ou de quem em seu nome agir. 

x ' 
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d) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas 
os empregados, quando em serviço, por tudo quanto ás leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 
exercício das atividades. 

e) Ser responsável por todas as despesas inerentes aos serviços 
contratados, inclusive as de pagamento de seguro contra acidentes de 
trabalho. 

f) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga prontamente a atender. 

g) A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos pagamentos de multas 
oriundas de remarcação ou cancelamento de passagens, quando não foi 
originada por falha na execução de sua responsabilidade. 

h) Somente será admitida a subcontratação, cessão ou transferência 
parcial do objeto da presente licitação, com a prévia autorização, por 
escrito da CONTRATANTE, não eximindo a CONTRATADA de suas 
responsabilidades ou obrigações derivadas do contrato ou instrumento 
equivalente. 

h1) A fusão, cisão ou incorporação, também, só serão admitidas com 
o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE e desde que 
não afetem a boa execução do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obrigar-se-á: 

a) Fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, para quaisquer 
destinos servidos por linhas regulares de transporte aéreo. 

b) Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais 
e internacionais, periodicidade de voos e de variação de tarifas inclusive 
promocionais, colaborando na definição de melhor roteiro e informando 
sobre eventuais vantagens que a CONTRATANTE possa obter, sem que 
isso implique acréscimo nos preços contratados. 

c) Executar os serviços de acordo com as normas técnicas em vigor, 
observando a programação estabelecida pela CONTRATANTE. 

d) Pesquisar tarifas, antes da emissão do bilhete de passagem, que no 
momento estiverem sendo praticadas pelas companhias aéreas, devendo, 
sempre que possível, optar pela de menor valor. 
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e) Reservar, emitir, marcar, remarcar, desdobrar, confirmar e reconfirmar 
as passagens aéreas para as rotas nacionais e internacionais, inclusive 
retorno, dando assistência imediatamente no aeroporto quando o sistema 
da companhia aérea estiver fora do ar e o prazo para entrega do bilhete for 
exíguo. 

f) Apresentar alternativas viáveis, no caso de não haver disponibilidade de 
vagas nas datas e horários requisitados, bem como adotar outras medidas 
necessárias à confirmação das reservas solicitadas. 

g) Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando 
solicitado pela CONTRATANTE, que poderá ocorrer fora do horário de 
expediente, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo estar o 
bilhete à disposição da CONTRATANTE em tempo hábil para o embarque 
do passageiro. 

h) Apresentar à CONTRATANTE relatório informatizado com os preços 
praticados pelas companhias aéreas pesquisadas, antes de efetuar a 
reserva e emitir o bilhete. 

i) Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de 
passagens ou trechos não utilizados, independentemente de justificativa 
por parte da CONTRATANTE. 

j) Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudança de 
itinerário de viagem ou de desdobramento de percurso. 

k) Providenciar o cancelamento de bilhetes não utilizados e fazer o devido 
reembolso à CONTRATANTE (valor dos bilhetes e taxas de embarque). 

1) Quando houver diminuição de custo na emissão de novo bilhete ou 
inutilização de bilhete, emitir-se-á nota de crédito a favor da 
CONTRATANTE, a ser utilizada como abatimento no valor da fatura 
posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento da solicitação da modificação. 

m) Disponibilizar a CONTRATANTE, sem ônus adicional, sistema 
eletrônico unificado via  WEB,  permitindo acesso às informações das 
principais companhias aéreas (portal e- GOL,  TAM,  WEBJET, OCEANAIR, 
AVIANCA,  TRIP  e AZUL) e outras interligadas ao sistema da empresa. 

n) Disponibilizar atendimento com acionamento por meio de mensagens 
eletrônicas  (e-mail),  atendimento telefônico fixo de custo local ou 0800, 
celular com linha DDD (061) Brasília/DF, para fornecimento de informações 
sobre horários, escalas e conexões de voos, bem como reservas, emissões 

V11 
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o) Efetuar o pagamento dos bilhetes às companhias aéreas nos 
respectivos prazos exigidos pelas referidas companhias, ficando 
estabelecido que a CONTRATANTE não responderá, sob qualquer 
hipótese, solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento. 

p) Atualizar, quando necessário, a base de dados do sistema de gestão de 
viagens, digitando todos os registros no cadastro de passageiros e 
usuários. 

q) Disponibilizar instalações, equipamentos adequados e recursos 
humanos necessários e suficientes para o atendimento dos serviços sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao 
serviço, demissão e outros análogos. 

r) Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas nesta contratação. 

s) Atender, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir do 
dia seguinte da comunicação, a toda reclamação porventura ocorrida, 
prestando à CONTRATANTE, quando for o caso, os esclarecimentos e 
correções/adequações que se fizerem necessárias. 

t) Indenizar qualquer prejuízo ou reparar os danos causados a 
CONTRATANTE ou à Administração Pública por seus empregados ou 
prepostos, em decorrência da execução dos serviços. 

u) Comunicar a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços ou a iminência de 
fatos que possam prejudicar a sua execução, apresentando razões 
justificadoras, que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE. 

v) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE 
relativos aos serviços contratados, providenciando toda e qualquer 
solicitação de reformulação, com vistas ao atendimento das necessidades 
da CONTRATANTE. 

x) Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, 
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, taxas, tributos, 
contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras 
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados. 

z) Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
CONTRATANTE. 

aa) Apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, relatório demonstrativo 
dos serviços realizados, anexando as respectivas papeletas de solicitação 
de serviços. 

1 
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ab) Designar um preposto responsável pela execução dos serviços, que 
será a pessoa de contato entre a CONTRATADA e a Fiscalização da 
CONTRATANTE.  

ac)  Assessorar sobre vistos consulares, orientação e acompanhamento 
para emissão de passaporte.  

ad)  Fornecer Tabela de Tarifas e Tabela de Taxas de Embarque, sempre 
atualizadas, quando solicitado pela CONTRATANTE. 

ae) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução. 

af) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE. 

ag) Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com 
reservas de passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas 
de embarque, em aeroportos no Brasil ou no exterior. 

ah) Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados, 
especializados no trato de tarifas e emissão de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, devidamente uniformizados e identificados por 
meio de crachá, da empresa, com fotografia recente. 

ai) Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados 
para a prestação dos serviços. 

aj) A CONTRATADA fica obrigado a executar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 
25%(vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

ak) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou 
qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste contrato, 
sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

ai) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.  

am)  Emitir faturas ou notas fiscais contendo as informações necessárias, 
incluindo o valor das passagens aéreas acrescido da taxa de embarque. 

l" 
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an)  Comprovar, sempre que solicitadas as reservas/marcações, que os 
preços das passagens aéreas emitidas representam efetivamente preços e 
condições mais vantajosos para a CONTRATANTE, sob pena de 
devolução dos valores cobrados em desvantagem. 

ao) Cientificar o fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito 
de qualquer anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos 
serviços, mantendo um "diário de ocorrências" durante toda a prestação 
dos serviços autorizados. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante 
especialmente designado, nos termos do  art.  67 da Lei n° 8.666/93. 

b) Solicitar o serviço, mediante a emissão da requisição de Serviços. 

c) Comunicar à CONTRATADA, a quantidade de bilhetes a serem 
fornecidos, indicando os trechos e locais. 

d) Emitir as requisições de passagens aéreas, numeradas em sequência e 
assinadas pela autoridade competente. 

e) Realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e 
verificar a pesquisa de preços das passagens feitas pela CONTRATADA, 
comparando-os com os praticados no mercado. 

f) 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 se dar mediante glosa dos 
valores respectivos na própria fatura mensal. 

g) Os valores não processados na fatura relativa ao decêndio da ocorrência 
deverão ser processados na próxima fatura emitida pela CONTRATADA. 

h) Quando do encerramento do contrato, na impossibilidade de reversão da 
totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado poderá 
ser deduzido da garantia apresentada na contratação, ou ser reembolsado 
ao órgão ou entidade, mediante recolhimento do valor respectivo por meio 
de crédito na conta corrente da FUNPRESP-EXE. 
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i) Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para o perfeito 
fornecimento do objeto licitado. 

j) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os 
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas. 

k) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as 
especificações. 

1) Atestar as faturas correspondentes, após realizar rigorosa conferência 
das características dos serviços, caso a CONTRATADA tenha atendido as 
condições estipuladas neste Termo. 

m) Efetuar o pagamento no preço e condições pactuadas. 

CLÁUSULA NONA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para 
quaisquer destinos servidos por linhas regulares de transporte aéreo, 
compreendendo a emissão de ordens de passagens para todas as cidades 
atendidas por linhas regulares de transporte aéreo, mediante a emissão de 
bilhetes eletrônicos. 

b) Assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, frequência de 
voos (partida e chegada), melhores conexões e das tarifas promocionais à 
época da retirada dos bilhetes. 

c) Proceder à emissão de bilhetes por meio de requisição de passagem 
aérea emitida pela CONTRATANTE. 

d) Proceder a emissão de bilhetes eletrônicos para outras localidades no 
Brasil e no exterior, à disposição do passageiro, na companhia mais 
próxima ou nos aeroportos, informando o código e a empresa. 

e) Efetuar o endosso de passagem respeitando o regulamento das 
companhias; 

f) Repassar integralmente à CONTRATANTE todos os descontos 
promocionais de tarifas reduzidas, concedidos pelas companhias aéreas. 

g) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação 
dos valores vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, por 
com 7anhia aérea. 

11 
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CLÁUSULA DÉCIMA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor 
responsável, designado pela Administração da CONTRATANTE nos termos do  
art.  67 da Lei 8.666/93. 

a) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem 
na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação 
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
contrato, devendo ser observado o disposto nos  arts.  58, inciso  III,  66, 67 e 
73 da Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos  arts.  31 e seguintes da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008. 

b) Os fiscais do Contrato deveram monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir 
para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 
desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida, no tocante 
de suas atribuições. 

c) São atribuições do Gestor do Contrato: 

c1) Coordenar e comandar o processo de acompanhamento e a 
fiscalização da execução do contrato, compreendendo as atividades 
relacionadas à organização e formalidade contratual ou do 
instrumento equivalente. 

c2) Analisar as solicitações dos fiscais, recomendando à autoridade 
superior a aplicação de sanções administrativas e rescisão contratual, 
quando for o caso. 

c3) Verificar a validade, vigência e a liberação da garantia contratual. 

c4) Proceder, a negociação das alterações e renovações contratuais. 

c5) Promover bimestralmente, avaliação do desempenho da execução 
dos serviços da contratada com base nos valores e atributos fixados 
na legislação em vigor. 

c6) Promover manifestação formal de ocorrência de incidentes na 
execução do contrato e sugerir à Coordenação responsável à 
aplicação de sanções contratuais. 

d) São atribuições do Fiscal Operacional do Contrato: 

d1) Acompanhar e fiscalizar atividades relacionadas às operações, 
especialmente no que tange a execução das tarefas e a qualidade na 
prestação dos serviços, de acordo com as especificações previstas no 
instrumento convocatório, contrato, termo de referência ou 
instrumentos equivalentes. 

d2) Acompanhar a vigência do contrato. 

3) Promover apontamentos no livro de ocorrências contratual. 

(' d4) Determinar as correções e readequações necessárias. 
1 

à' \~\ 
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d5) Proceder à conferência do cumprimento das cláusulas contratuais 
ou do Termo de Referência. 

d6) Conferir os dados das notas fiscais/faturas antes de atestá-las, 
promovendo as eventuais correções devidas, e arquivar cópia junto 
aos demais documentos pertinentes. 

d7) Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes ao 
adimplemento das obrigações pela CONTRATADA, encaminhando-as 
ao setor competente para a liquidação da despesa. 

d8) Realizar medições, quando for o caso. 

d9) Verificar a validade, vigência e liberação da garantia contratual. 

d10) Prestar apoio ao Gestor do Contrato nas diversas atividades 
inerentes ao acompanhamento e à execução do contrato. 

e) São atribuições do Fiscal de Liquidação do Contrato: 

e1) Conferir os cálculos das notas fiscais/faturas de pagamento. 

e2) Proceder à liquidação da nota fiscal/fatura, com fundamento nas 
cláusulas contratuais e nos demais instrumentos pertinentes. 

e3) Controlar o saldo, bem como a solicitação de reforço, quando 
necessário; 

e4) Verificar a regularidade de cumprimento de obrigações da 
CONTRATADA através de exame de documentação trabalhista, 
previdenciária e fiscal. 

e5) Prestar apoio ao Gestor do Contrato nas diversas atividades 
inerentes ao acompanhamento e à execução do contrato. 

e6) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
por meio de instrumentos de controle, que compreendam a 
mensuração dos seguintes aspectos: 

e7) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a 
verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada. 

e8) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução 
estabelecida. 

e9) Verificar o cumprimento das demais obrigações decorrentes do 
contrato. 

e10) Verificar a satisfação do público usuário. 

Parágrafo primeiro — Os fiscais ou o gestor do contrato ao verificarem que 
houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade 
na execução do serviço, deverão comunicar à autoridade responsável para que 
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 11  
do a igo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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Parágrafo segundo — Os fiscais ou o gestor do contrato deverão consultar a 
situação da CONTRATADA quanto sua regularidade fiscal. 

Parágrafo terceiro — A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer 
irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

Parágrafo quarto — A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de qualquer responsabilidade da empresa para outras entidades, 
sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros. 

Parágrafo quinto — A Assistência da fiscalização da CONTRATANTE, de 
nenhum modo, diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na 
prestação dos serviços a serem executados. 

Parágrafo sexto — A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer 
funcionário ou preposto da CONTRATADA que venham causar embaraço à 
fiscalização que adotem procedimentos incompatíveis com o exercício das 
funções que lhe forem atribuídas. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento 
dos serviços executados, desde que tenha sido atestada a conformidade dos 
serviços e o faturamento será a cada decêndio, (1° a 10; 11 a 20; 21 a 30). 

a) de 01 a 10 — emissão a partir do dia 11; 

b) de 11 a 20 — emissão a partir do dia 21; 

c) de 21 a 30 ou 31 — emissão a partir do dia 01. 

Parágrafo primeiro - A CONTRATANTE terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, a 
contar da apresentação do documento fiscal para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

Parágrafo segundo - A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data final do período de adimplemento 
da parcela da contratação a que aquela se referir. 

14 
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Parágrafo terceiro - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, a respectiva Nota 
Fiscal/Fatura será restituída à CONTRATADA para as correções necessárias e o 
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer õnus para 
a contratante. A devolução do documento fiscal não aprovado pela Contratante 
em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a 
execução dos serviços. 

Parágrafo quarto - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 
"atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços 
efetivamente prestados. 

Parágrafo quinto - Os documentos de regularidade fiscal deverão ser anexados 
ao processo de pagamento. 

Parágrafo sexto - O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela CONTRATADA. Será 
considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária. 

Parágrafo sétimo - Caso venha a ser imposta multa de valor superior ao valor 
da garantia prestada pela CONTRATADA, além da perda desta, a diferença será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE. 

Parágrafo oitavo - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 
prevista na legislação aplicável. 

Parágrafo nono - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples 
Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas 
nos §§51-13 a 51-E, do artigo 18, da  LC  123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, 
observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

Parágrafo décimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 
a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica 
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

Y 
p 

EM = Encargos Moratórios; 
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VP  = Valor da parcela a ser paga; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; 

1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado. 

_ cr:! - , 00) , 
' 365 

T;: = Po-cent:cai áa axe. anzr.m'  

;6 = 100) 
1 = 

363 

I = 0,00016435  

Parágrafo décimo primeiro - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta 
cláusula, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do vencimento, só se 
iniciando e se vencendo os prazos em dia de expediente na FUNPRESP-EXE. 

Parágrafo décimo segundo - Será descontado dos pagamentos eventualmente 
devidos pela CONTRATANTE, a favor da CONTRATADA, as multas que por 
ventura lhe tenham sido aplicadas. Caso não existam créditos, o valor 
correspondente a multa será descontado da garantia contratual sendo que, se a 
multa imposta for superior aos valores da garantia prestada ou dos créditos 
devidos à CONTRATADA, além da perda da garantia e/ou dos créditos, a 
diferença será cobrada por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU. 

Parágrafo décimo terceiro - O não pagamento da multa implicará a inscrição 
da CONTRATADA na cobrança judicial, após esgotadas todas as possibilidades 
de recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei n° 
8.66611993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação 
das devidas justificativas. 

Parágrafo único - Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima 
estabelecido, mediante consenso entre os contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO REAJUSTE 

Parágrafo primeiro - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do 
contrato, o valor correspondente ao Serviço de Agenciamento poderá ser 
reajustado aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA - acumulado no período, a requerimento da CONTRATADA e caso se 
v rifique hipótese legal que autorize o reajustamento. 

Parágrafo segundo - O primeiro reajuste será contado da data de início do 
~ontrato e os demais, da data do último reajuste. 

~11~\' 16 
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Parágrafo terceiro - Para fins do cálculo do reajuste anual, será sempre 
utilizado o índice (IPCA) do mês anterior ao dos marcos inicial e final. 

Parágrafo quarto - O marco inicial será o mês de início do contrato e o marco 
final será o mês do reajuste. 

Parágrafo quinto - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em 
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

Parágrafo sexto - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente. 

Parágrafo sétimo - Caberá à CONTRATADA efetuar os cálculos relativos ao 
reajuste e submetê-lo à apreciação da CONTRATANTE, bem como anexar aos 
cálculos a publicação do respectivo índice. 

Parágrafo oitavo - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão 
suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

Parágrafo nono - A partir da data do Aditivo ou Apostilamento; 

Parágrafo décimo - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem 
prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes 
futuros; 

Parágrafo décimo primeiro - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que 
os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de 
forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

Parágrafo décimo segundo — este reajuste incidirá somente sobre o valor 
previsto para os serviços de agenciamento de viagem. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Aquele que, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não retirar a nota de empenho ou documento compatível, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do  art.  40  da lei n° 10.52012002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no Edital e no Termo de Referência e das demais 

~
- cominações legais. 

~ 
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Parágrafo primeiro - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e 
no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais 
cominações legais. 

Parágrafo segundo - A licitante estará sujeita às penalidades previstas nos 
artigos. 86 e 87 da Lei n° 8.666/93 e o Decreto n° 5.450/2005, garantida a prévia 
defesa em processo regular, nos seguintes casos: 

a) advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena 
monta, a critério da FUNPRESP-EXE e também nos seguintes casos: 

a1) Omitir da fiscalizaça"  ,,erifcadw na 
execução dos serviços. 

a2) Dificultar a ação da fiscalização ou o cumprimento de orientações 
e atendimento a solicitações da CONTRATANTE. 

a3) Deixar, através de seus prepostos, de cumprir as normas relativas 
à segurança e à prevenção de acidentes. 

a4) Deixar de anexar à Fatura/Nota Fiscal a requisição/ordem de 
serviço e cópia do bilhete/PTA correspondente aos valores 
faturados. 

a5) Retardar o atendimento a pedido de esclarecimentos ou 
reclamações, além do prazo estabelecido. 

a6) Descumprir o horário estabelecido para atendimento ou as 
condições especiais de atendimento estabelecidas para os casos 
de emergência, por ocorrência. 

a7) Deixar de atender solicitação de informação e orientação para 
definição do melhor roteiro, horário e frequência de voos, tanto de 
chegada como de partida, inclusive quanto a passagens em 
tarifas promocionais, por ocorrência. 

b) multa de 1% (um por cento) do valor mensal estimado do contrato, se: 

b1) Deixar de fornecer à CONTRATANTE, o Tarifário completo e 
vigente, das companhias de transporte aéreo. 

b2) Deixar de apresentar, quando requisitado, a comprovação de 
realização de pesquisa. 

b3) Transferir a outrem, parte alguma do contrato sem prévia 
autorização da CONTRATANTE. 

c) multa de 2% (dois por cento) do valor mensal estimado do contrato, se: 

c1) Emitir bilhetes fora das condições e especificações estabelecidas 
na requisição/ordem de serviço e demais condições 
estabelecidas. 

c2) Deixar de realizar reservas, marcação, remarcação e emissão de 
bilhetes nas condições definidas nas Obrigações e constantes do 

\\~ Termo de Referência. 
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c3) Recusar injustificadamente a cancelar bilhetes de passagem não 
utilizados ou de utilização parcial, por mudança de planos em 
atenção a necessidade do serviço da CONTRATANTE. 

c4) Não providenciar o reembolso de bilhete/PTA, nas condições e 
prazo estabelecidos. 

c5) Não comprovar possuir unidade de representação na Capital 
Federal, no prazo e condições definidas. 

c6) Emitir bilhetes de passagens fora do posto de atendimento da 
CONTRATANTE sem a autorização da FUNPRESP-EXE. 

c7) Utilizar-se de bilhetes prêmios como: trecho convite, milhas ou 
assemelhados. 

c8) A CONTRATANTE tiver notícia e comprovar o descumprimento 
por parte da CONTRATADA de qualquer das responsabilidades 
comerciais, fiscais, trabalhistas e quaisquer outras inerentes aos 
serviços objeto do contrato. 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública 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 a 
CONTRATADA ressarcir a FUNPRESP-EXE pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alínea anterior. 

Parágrafo terceiro - A sanção de declaração de inidoneidade é de competência 
exclusiva do Presidente da FUNPRESP-EXE, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

Parágrafo quarto - As sanções previstas neste instrumento são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Parágrafo quinto - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
CONTRATANTE. 

Parágrafo sexto - No caso de aplicação de multa, a CONTRATANTE poderá 
reter a liberação ou restituição da garantia contratual apresentada pela 
CONTRATADA, de forma a assegurar o adimplemento da penalidade pecuniária 
aplicada. 

19 



d,aiôa`• 

FUNPRESP  
FJh'~: flCíiG OE 'rRPdIIIERCIF E[16iPLENIE`iERI? 

0fJ sEy:''::0y  PUBLICO  F_[IERRI '
1 _

~ 
rrhrr - .: 

~ca o,i t,~.  

Parágrafo sétimo - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, 
a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE. Havendo, ainda, alguma diferença remanescente, o valor será 
cobrado administrativamente, podendo, ser cobrada judicialmente, após 
esgotadas todas as possibilidades de recebimento. 

Parágrafo oitavo - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da 
execução dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

Parágrafo nono - As sanções previstas alíneas "d" e "e" do parágrafo segundo 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão 
do presente contrato: 

I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos. 

II. Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da 
licitação.  

III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
FUNPRESP-EXE em virtude de atos ilícitos praticados. 

Parágrafo décimo - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-
se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 
8.666, de 1993, e, subsidiariamente, na Lei n° 9.784, de 1999. 

Parágrafo décimo primeiro- A autoridade competente, na aplicação das 
sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo décimo segundo - As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente 
registradas no SICAF, sem prejuízo das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Parágrafo primeiro — A rescisão deste contrato pode ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, 

/ notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, salvo quanto ao inciso XVII. 

®®® 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

Parágrafo segundo — A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo terceiro — Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

O presente contrato fundamenta-se:na Lei n° 10.520/2002, de 17 de julho de 
2002, no Decreto n° 5.450/2005, de 31 de maio de 2005 .subsidiariamente, na 
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 — Código de 
Defesa do Consumidor - no que couber, vinculando-se aos termos do Edital do 
Pregão Eletrônico n° 001/2013, e seus anexos, constante do processo n° 
000010/2013, bem como à proposta vencedora da CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste 
Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n.° 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, demais 
regulamentos e normas administrativas federais que fazem parte integrante 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente contrato deverá ser providenciada, em extrato no 
Diário Oficial da União, até o 50  (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, na forma 
prevista no parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente instrumento contratual. 
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E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é 
lavrado o presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, cujo 
extrato fica registrado no Livro Especial da CONTRATANTE, de acordo com o 
artigo 60 da Lei n° 8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes 
contratantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas. 

Brasília/DF, 22 de outubro de 2013.  

Pe TANTE Pela CONTRATADA 

7k~ 
RICARDO PINHEIRO IA CRISTINA BUENO 

I 

E 1 GENIA BOSSI RAGA  

Testemunhas:  
~ 

7 

.✓.' `1~.~ 
Nome: ?°/V 9r7ls" àf J% M~vTANO 
C. I. N° 5' -~H1~7G._  
CPF : a •L( tf 

Nome: 
 C.I.N° 3qs22i  

CPF 
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