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EDITAL

CARTA-CONVITE Nº 01/ 2018

MODALIDADE: MENOR PREÇO

A Comissão de Licitação do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO
DO PARÁ – CAU-PA (DORAVANTE DENOMINADO CAU-PA), com sede administrativa a
Tv. Rui Barbosa nº 452, Reduto - Belém/PA - CEP 66053-260 , inscrito no CNPJ sob n.º
14.974.293/0001-12, nos termos da Lei 8.666/93 e as alterações posteriores, convida Vossa
Senhoria para participar da Licitação acima identificada, cujos envelopes de habilitação e proposta
serão recebidos no dia 16 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, na sede administrativa no endereço
supra citado, e serão julgadas em consonância com os termos da precitada Lei e obedecidas as
seguintes condições:

1 - DO OBJETO:

1.1. O objeto desta Carta-Convite é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de emissão de bilhetes, serviços de reserva e ordens de passagens aéreas domésticas,
regionais, nacionais e internacionais e serviços afins, que apresente o maior percentual de descontos
oferecido sobre o valor líquido dos bilhetes emitidos. O prazo de vigência do contrato será da data
da assinatura até o dia 31/12/2018 ou até ser atingido o valor da dotação de R$ 60.000,00 (Sessenta
mil reais), a condição que se realizar primeiro.
1.2. A contratada está obrigada a oferecer todas as opções de horários e tarifas que as empresas
aéreas disponham para o período requerido pela contratante.
1.3. Repassar à Contratante todos os descontos oferecidos pelas empresas, inclusive as tarifas
promocionais quando atendidas as condições necessárias, para tais descontos e tarifas;
1.4. O critério para escolha das tarifas e horários que melhor convir à administração é de
exclusividade do contratante.

2 - DA COMPOSIÇÃO DO EDITAL:

2.1. Compõem este Edital de CARTA-CONVITE, além das condições específicas, os seguintes
documentos:

Anexo I – Formulário para Informação de Dados Cadastrais;
Anexo II – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e de Regularidade Social;
Anexo III – Minuta do Contrato.

3 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO:

3.1 As empresas que desejarem participar da Carta-Convite deverão entregar ao Presidente da
Comissão de Licitação, em envelopes separados e lacrados, respectivamente, "HABILITAÇÃO",
envelope de Número 01 e "PROPOSTA COMERCIAL", envelope de Número 02. Devem
conter na parte externa o nº do Edital/Carta-Convite, nome da empresa, número do CNPJ e as
inscrições HABILITAÇÃO ou PROPOSTA COMERCIAL, conforme modelos abaixo:

NA CAPA DOS ENVELOPES DEVERÁ CONSTAR O SEGUINTE ENDEREÇAMENTO:
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PARÁ – CAU-PA
CARTA CONVITE 01/2018
Tv. Rui Barbosa nº 452, Reduto - Belém/PA - CEP 66053-260
ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO
Empresa:_____________________________________
CNPJ n°:_____________________________________
A/C Igor Corrêa

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PARÁ – CAU-PA
CARTA CONVITE 01/2018
Tv. Rui Barbosa nº 452, Reduto - Belém/PA - CEP 66053-260
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL
Empresa:_____________________________________
CNPJ n°:_____________________________________
A/C Igor Corrêa

3.2. Serão admitidos na presente licitação empresas (Pessoa Jurídica) regularmente habilitadas na
atividade de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.
3.3 Não serão admitidas a participar da Licitação empresas de propriedade ou que tenham em seus
quadros de associados ou de direção pessoas que sejam ou tenham cônjuges ou parentes até o
segundo grau, com membros da Diretoria, do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal do
CAU-PA.

4 - DO CREDENCIAMENTO:

4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão de
Licitação por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda,
no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.
4.1.1. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou documento que
comprove os necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do
Proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
a) O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste Convite (Art.
11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000).
b) Os documentos citados nos subitens 4.1.1 e a carteira de identidade do representante
deverão ser apresentados em separado dos envelopes "A" e "B" citados no subitem 3.1.

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

5.1. O envelope nº 01 conterá os documentos para Habilitação e o envelope nº 02 a Proposta
Comercial. Ambos deverão ser entregues até às 10 horas, do dia 16 de fevereiro de 2018, no
Protocolo da sede administrativa do CAU-PA sito a TV. Rui Barbosa, n 452, Reduto Cep 66053-
260, quando ocorrerá a reunião pública para abertura das habilitações.

6 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01):
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6.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia, por
qualquer processo de cópia autenticado através de cartório competente.
6.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da
presente licitação:
6.2.1. Declaração expressa do responsável pela empresa de que a mesma não está impedida de
participar de licitações promovidas por órgãos ou Entidade Pública.
6.3. Relativos à habilitação jurídica:
6.3.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
6.3.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleições de seus administradores;
6.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício; e
6.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
6.4. Relativos à regularidade fiscal:
6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
6.4.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), e a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – Dívida Ativa); e
6.4.3. Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica,
6.5. Relativos à qualificação Técnica:
6.5.1. Deverão apresentar Comprovação de sua capacidade técnica, demonstrada por meio de um ou
mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprovem ter a
licitante aptidão para o fornecimento pertinente e compatível com o objeto deste edital;
6.5.2. Cópia do Certificado de Registro da EMBRATUR; e
6.5.3. Prova de que a empresa opera regularmente junto às companhias aéreas;
6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
6.7. Será INABILITADA a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos constantes
no item da HABILITAÇÃO.
6.8. Todas as licitantes deverão apresentar:
a) Indicação de dados cadastrais da empresa.
b) Declaração, assinada por quem de direito, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato
impeditivo da habilitação e de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.
6.9. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que estejam enquadradas nas
situações a seguir especificadas:
6.9.1. Em processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
6.9.2. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si; e
6.9.3. Estrangeiras que não funcionem no País.

7 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 02):
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7.1. A proposta deverá conter a especificação detalhada dos serviços oferecidos, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Convite e Anexos, de forma clara e detalhada, em papel
timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas e
rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, e, conter:
7.1.1. Percentual (.......%) de desconto oferecido sobre o valor líquido dos bilhetes emitidos,
passagens aéreas de ida e volta, que será mantida durante todo o período de vigência do contrato.
7.1.2. A razão social, o CNPJ, colocando o número do Convite, dia e hora de abertura, o endereço
completo, o número do telefone, fax e e-mail, bem como agência bancária, conta corrente e praça de
pagamento;
7.2. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados de sua abertura,
sendo que se não houver indicação de prazo será considerado como tal prazo de 60 (sessenta) dias
consecutivos.
7.3. A participação da licitante implica a aceitação de todos os termos deste Convite,
independentemente de menção diversa contida em sua proposta, em especial a concordância
expressa da possibilidade de alterações de rotas aéreas conforme interesse do Contratante.

8 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

8.1. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, ou seja, maior percentual de desconto
oferecido sobre o valor líquido dos bilhetes de saída e retorno emitidos, percentual este
constante na proposta. Em caso de empate, a licitação será decidida por sorteio, em ato público, a
ser realizado pela Comissão Permanente de Licitação, conforme artigo 45, parágrafo 2º, todos do já
citado diploma legal.

9 - DO RESULTADO:

9.1. O resultado final desta licitação será enviado através de e-mail aos participantes deste processo
licitatório.

10 - DA CONTRATAÇÃO:

10.1. Será firmado Contrato, com a licitante vencedora do certame, conforme termos deste Convite,
fazendo parte integrante do Contrato todos os documentos apresentados pela licitante vencedora,
bem como as condições estabelecidas neste Convite.

11 - DO PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, emitida em moeda
corrente do país, correspondente ao fornecimento do serviço, após atestada pela autoridade
competente, e de conformidade ao discriminado na proposta da Contratada.
11.2. O pagamento será efetuado através de boleto bancário ou creditado em qualquer entidade
bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência,
Localidade e Número da Conta Corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até
o 5º (quinto) dia útil, após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas.
11.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deve ser de forma mensal e compreenderá todos os
bilhetes emitidos pela Contratada à Contratante.
11.4 Não se pagará por serviço não executado.
12 - DAS PENALIDADES:
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12.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CAU-PA poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à Contratada as seguintes sanções:
12.1.1 Advertência;
12.1.2 Multa equivalente a 0,3% (três décimo por cento) do valor total da fatura, por dia de atraso
no fornecimento (até o 5º dia) ou se o mesmo for entregue em condições diversas das pactuadas, a
não ser por motivo de força maior definido em Lei e reconhecido pelo CAU-PA;
12.1.3 Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso no fornecimento a 05 (cinco) dias e nos demais
casos em que o inadimplemento ensejar a rescisão do Contrato; e
12.1.4 Suspensão temporária do direito de contratar com o CAU-PA pelo prazo de 02 (dois) anos,
conforme a autoridade fixar em função da natureza da gravidade da falta cometida;
12.1.5 A critério do Contratante, as sanções previstas nos subtítulos 12.1.1 e 12.1.4, poderão ser
aplicadas juntamente com a prevista nos subtítulos 12.1.2 e 12.1.3.

13 - RECURSOS:

13.1. Dos atos do Contratante caberão recursos, na forma do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, que
serão recebidos, impreterivelmente, no horário de expediente regular do CAU-PA.

14 - LEGISLAÇÃO:

14.1. Este processo licitatório reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

15 - DOTAÇÃO:

15. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Convite correrá à conta da dotação
orçamentária, código nº 6.2.2.1.1.01.04.03.007, rubrica outras Despesas Correntes / Passagens, cuja
dotação é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
15.1. Caso os serviços contratados excedam o valor da dotação, o contrato extinguir-se-á
automaticamente.

16 - DO LOCAL PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

16.1 Os serviços deverão ser entregues, no prazo máximo de 12 (doze) horas depois de feita a
solicitação. Na solicitação deve constar onde e para quem será entregue o serviço ou EM LOCAL
INDICADO, INCLUSIVE NO EXTERIOR E FORA DO HORARIO NORMAL DE
EXPEDIENTE AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS.

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS:

17.1. A presente licitação, nos termos da legislação pertinente em vigor, poderá ser revogada ou
anulada, mediante despacho fundamentado do presidente da Comissão de Licitação.
17.2. O proponente que vier a ser vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado.
17.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão revisão destes para mais ou menos,
conforme a Lei Nº 8.666/93, art. 65, § 5º.
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17.4. A participação da licitante implica na aceitação de todos os termos deste Edital, independente
de menção diversa contida em sua proposta.
17.5. Nenhuma indenização será devida às proponentes, pelas despesas de elaboração e/ou
apresentação de documentação e proposta relativa a presente licitação.
17.6. Não havendo expediente no dia estipulado para a abertura da licitação, fica a mesma
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, mantendo-se o mesmo horário para a abertura.
17.7. É facultada à Comissão de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão de documentos ou informações que deveriam constar da proposta.
17.8. Qualquer informação sobre este Convite poderá ser obtida por meio do e-mail
financeiro@caupa.org.br
17.9 Caso não haja interesse da convidada em participar, solicitamos que seja comunicado através
do e-mail acima descrito.

18 - FORO:
18. Fica eleito o foro da Justiça Federal do Pará, em Belém, para dirimir eventuais dúvidas ou
questões provenientes deste Convite.

Belém-PA, 31 de janeiro de 2018.

IGOR DE CASTRO CORREA
Presidente da Comissão de Licitação

ANEXO I – Formulário para Informação de Dados Cadastrais

CONVITE Nº 01/ 2018 – CAU-PA

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

1. Dados Cadastrais do Proponente:

Inscrição no CNPJ:
Razão Social:
Endereço:
Telefone / Pessoa de contato:

2. Dados Bancários do Proponente:

Nome do Banco:
Nome da Agência:
Código Banco/Agência:
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Número da Conta:

3. Identificação do Signatário:

Nome:
Inscrição no CPF e RG: CPF: RG:
Condição de representante:
Instrumento
(Contr. Soc., ata, etc.)
Data: _____/_____/_____
Assinatura

ANEXO II – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e de Regularidade Social

1. Objeto: Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e de Regularidade Social Instrumento
Licitatório: Convite n º 01/ 2018

2. Dados Cadastrais do Interessado:

Inscrição no CNPJ:
Razão Social:

3. Identificação do Representante:

Nome:
Inscrição no CPF e RG: CPF RG
Condição de representante:
(Diretor, Procur., Presid., etc.)
Instrumento de Investidura:
(Contrato Social, ata, etc.)

4. Declarações:

Declaração de inexistência de fato superveniente:

A Pessoa Jurídica acima qualificada, através de seu representante legal, declara, sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório.

Declaração de regularidade social:

A Pessoa Jurídica acima qualificada, através de seu representante legal, declara, sob as penas da lei,
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei 9.854, de 27/10/99, publicada no Diário Oficial da
União – DOU, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
também não emprega menores de dezesseis anos e maiores de catorze anos, em qualquer horário ou
atividade, salvo na condição de aprendiz.
Assinatura
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ANEXO III – Minuta do Contrato

CONTRATANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO
PARÁ – CAU-PA (DORAVANTE DENOMINADO CAU-PA), com sede administrativa a TV.
RUI BARBOSA nº 452 CEP 66053-260 Belém-PA, inscrito no CNPJ sob n.º 14.974.293/0001-12,
representado pelo seu Presidente Senhor JOSE AKEL FARES FILHO, , e, de outro lado a
empresa .............................................., inscrita no CNPJ (MF) nº.......................,
estabelecida ............................................ , empresa neste ato representada por seu .............,
Sr.........................., portador da CI nº ............. e CPF nº.............., daqui por diante denominada,
simplesmente, CONTRATADA, têm, entre si, avençado - em face do que consta dos autos do
Processo nº ____/____-PA, que trata da Carta Convite nº 01/2018, e celebram, pelo presente
instrumento, na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, CONTRATO PARA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de emissão de bilhetes, serviços de
reserva e ordens de passagens aéreas domésticas, regionais, nacionais e internacionais e serviços
afins.
1.2. A CONTRATADA está obrigada a oferecer todas as opções de horários e tarifas que as
empresas aéreas disponham para o período requerido pelo CONTRATANTE.
1.2.1. O critério para escolha das tarifas e horários que melhor convir à administração é de
exclusividade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1. O valor do presente contrato será de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), conforme a dotação
que o viabiliza.
2.2. O esgotamento da dotação referida na Cláusula Sétima enseja a automática extinção deste
contrato.
2.3. O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até o dia 01 de janeiro de 2019, conforme
disposições especificadas no edital de convocação do presente certame.
2.4 O valor do contrato não implica o pagamento, pelo CONTRATANTE, de toda a dotação, uma
vez que efetuará pagamentos à CONTRATADA conforme o fornecimento dos serviços e de acordo
com os preços informados.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
3.1. A CONTRATADA, com o recebimento de solicitações de fornecimento de passagens emitida
pela Administração do CONTRATANTE, ou seu substituto legal, contendo a indicação do destino
desejado, classe (ou categoria), horário de preferência e outros detalhes de interesse da
administração usuária, fará levantamento de todas as empresas de transporte aéreo que mantêm
vôos para o destino indicado, com os respectivos horários de partida e chegada, escalas e eventuais
conexões e demais elementos de interesse.
3.2. A CONTRATADA encaminhará ao CONTRATANTE as informações completas relativas ao
levantamento a que se refere o item 3.1., supra, mediante e-mail no prazo máximo de 12 (doze)
horas para viagens aéreas nacionais e de 24 (vinte e quatro) horas, para viagens internacionais,
contados do recebimento da solicitação de fornecimento de passagem acima referida.
3.3. O CONTRATANTE, de posse dessas informações, indicará à CONTRATADA, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para viagens nacionais e de 48 (quarenta e oito)
horas para viagens internacionais, do prazo final de fornecimento, ressalvadas as situações de
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emergência devidamente justificadas, o vôo escolhido, autorizando a emissão do respectivo bilhete
e sua entrega ao requisitante.
3.4. O CONTRATANTE poderá fixar prazo maior para atendimento de suas solicitações, tendo em
vista, em cada caso, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, caso em que o
prazo maior estabelecido deverá constar expressamente no pedido.
3.5. A entrega dos bilhetes requisitados será feita, no prazo máximo de 6 (seis) horas após feita a
solicitação, em local indicado ou por meio de e-mail, fornecidos pelo CONTRATANTE, inclusive
no exterior e fora do horário normal de expediente, aos sábados, domingos e feriados, correndo por
conta e risco da CONTRATADA todas as providências e despesas relacionadas com a emissão e
3.6. Os serviços serão recebidos pelo CONTRATANTE mediante a correspondente Nota Fiscal,
dentro das condições requeridas.
CLÁUSULA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES
4.1. O Contrato pode ser alterado unilateralmente pelo CONTRATANTE ou por acordo entre as
partes, ficando desde já a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATADA fornecerá os preços das passagens aéreas requisitadas, expressos em moeda
corrente nacional, apurados na data do levantamento das informações a que alude a cláusula terceira
deste instrumento, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou expectativa inflacionária.
5.1.1. Os preços das passagens aéreas serão de acordo com as Tabelas de tarifas praticadas pelas
companhias aéreas, não podendo se fazer quaisquer acréscimos sobre os mesmos.
5.2. Do preço das passagens deverá constar expressamente o desconto em favor do Contratante, na
conformidade com o estabelecido no subitem 5.3. desta Cláusula.
5.3. A CONTRATADA obriga-se a fazer o repasse ao Contratante, o percentual de __% ( ..) a título
de desconto sobre o valor líquido dos bilhetes fornecidos, desconto este que será mantido durante
todo o período de vigência contratual.
5.4. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a repassar integralmente ao CONTRATANTE todos os
descontos promocionais que lhe sejam concedidos pelas Companhias Aéreas sobre os preços das
passagens, a qualquer título, sejam eles de conhecimento público ou não, sem prejuízo do desconto
percentual a que se refere o subitem 5.3. desta Cláusula.
5.5. Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATADA receberá a importância
correspondente às passagens fornecidas, de cujo preço deduzirá o percentual relativo à comissão de
agente que se obrigou a repassar ao CONTRATANTE, a título de desconto, conforme estabelecido
nos itens 5.3. e 5.4. desta Cláusula.
5.6. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE através do Banco XXXXXX, após o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada(s) da documentação fiscal devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.
5.7. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência
contratual, inclusive a apresentação do demonstrativo dos serviços executados;
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa decorrente da contratação do objeto deste Convite correrá à conta da dotação
orçamentária, código nº 6.2.2.1.1.01.04.03.007, rubrica outras Despesas Correntes / Passagens, cuja
dotação é de R$ 60.000,00 (noventa mil reais).
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Incumbe a CONTRATADA enquanto vigorar o contrato:
7.1.1. Realizar fornecimento de passagens de ida e volta, utilizando obrigatoriamente, o valor da
tarifa mais econômica, seja ela básica ou promocional, não podendo ser inferior ao previsto na tarifa
"G";
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7.1.2. Entregar os bilhetes e comprovantes de ordens de passagens ao CONTRATANTE, sem
nenhum custo adicional, emitidos de acordo com os trechos, datas e locais indicados nas
correspondentes requisições;
7.1.3. Providenciar o endosso dos bilhetes, entre as concessionárias, sem custo adicional, salvo, se
for o caso, a diferença entre a tarifa básica e a promocional;
7.1.4. Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário, frequência dos vôos, de
tarifas promocionais à época de retirada dos bilhetes, sem custos adicionais;
7.1.5. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do
contrato, exonerando ao CONTRATANTE de responsabilidade solidária ou subsidiária por esse
reembolso;
7.1.6. Reembolsar o CONTRATANTE pelo preço equivalente ao valor impresso nas passagens
aéreas não utilizadas que venham a ser devolvidas, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção
do Contrato;
7.1.7. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE, quanto ao fornecimento e aos serviços contratados;
7.1.8. Entregar os bilhetes de passagens de ida e volta diretamente aos beneficiários, informando
aos interessados o código de transmissão e a empresa aérea, quando da emissão de PTA;
7.1.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus
decorrente;
7.1.10. Ressarcir de eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, conveniados ou prepostos, no
fornecimento objeto deste Contrato;
7.1.11. Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos e conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinente à matéria objeto
deste Contrato, cabendo-lhe única e exclusivamente responsabilidade pelas consequências de
quaisquer transgressões;
7.1.12. Assumir inteira responsabilidade por despesas diretas ou indiretas, entendidas: salários,
transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, previdenciários e de classe,
indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho do
fornecimento do objeto deste contrato, isentando o Contratante de qualquer vínculo empregatício
com os mesmos;
7.1.13. Prestar os serviços, objeto deste contrato, durante os horários que o CONTRATANTE fixar;
7.1.14. Não transferir a outrem, no todo, ou em parte, a execução do presente Contrato, sem a prévia
anuência do CONTRATANTE;
7.1.15. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independente de justificativa por
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou do interesse do Serviço
Público;
7.1.16. Responder por qualquer acidente que possam ser vítimas seus empregados, bem como, pelos
os danos ou acidentes causados a terceiros por seus profissionais na prestação dos serviços.
7.1.17. Fornecer as passagens de ida e volta em tempo hábil, solicitadas através de "requisição de
passagens" nos locais indicados pelo CONTRATANTE, inclusive fora do horário normal de
expediente e aos sábados, domingos e feriados;
7.1.18. Providenciar marcação de passagens, nos horários estabelecidos, inclusive de retorno;
7.1.19. A contratada que não possuir escritório na Região Metropolitana de Belém-Pa, deverá
manter sem nenhum custo adicional à Contratada, um telefone franqueado (0800), gratuito ou que
receba ligações a cobrar, durante 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para a
solicitação de serviços, requisição passagens e/ou qualquer outro serviços previsto no contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
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8.1. Incumbe ao CONTRATANTE enquanto vigorar o contrato:
8.1.1. Responsabilizar-se pela comunicação tempestiva da quantidade de bilhetes a ser fornecida,
trecho e local de destino;
8.1.2. Emitir requisições de passagens necessárias, numeradas em sequência e assinadas pela
autoridade competente;
8.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e efetuar os pagamentos nas condições e
preços pactuados;
8.1.4. Observar durante toda a vigência do contrato, que seja mantida a compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato;
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO, DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO.
9.1. O contrato deve ser executado fielmente pelas partes, nas condições estabelecidas pelo Convite
nº 02/2013, pela proposta do contratado, pela Lei 8.666/93 e pelas cláusulas avençadas neste
contrato.
9.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências previstas
neste contrato, na Carta-Convite, na Lei 8.666/93 e demais normas legais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. A demora injustificada e não aceita pelo CONTRATANTE em executar os serviços, implicará
na aplicação de penalidades, conforme determina o item 12 do Convite.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS
11.1. Da penalidade aplicada, caberá recurso, no prazo de um (1) dia útil, a partir da notificação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA E PUBLICAÇÃO
12.1. Para sua eficácia, extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, sob
a responsabilidade do CONTRATANTE, conforme § único, do artigo 61, da Lei 8.666/93.
12.2 É assegurado às partes o direito de não aditar o contrato, sendo garantido ao CONTRATANTE
fazê-lo a qualquer tempo e à CONTRATADA no prazo mínimo de sessenta (60) dias antes do seu
término, que não o fazendo ficará entendido como manifestação de interesse em aditá-lo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Belém/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, feito em 02
(duas) vias de igual teor e forma, em presença de 02 (duas) testemunhas, obrigando-se as partes ao
seu fiel cumprimento.

Belém-Pa, ________ de janeiro de 2013.

______________________________________

PELO CAU/PA

______________________________________

PELA CONTRATADA
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____________________________________ __________________________________
TESTEMUNHAS

___________________________________
IGOR DE CASTRO CORREA

Presidente

_________________________________
ANA PAULA BAIA OLIVEIRA DA COSTA

Membro

_____________________________________
NARCISO FEITOSA DE OLIVEIRA

Membro


