
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº-011/2019 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREA NACIONAL E 

INTERNACIONAL QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, POR INTERMÉDIO DO 

SEU PRESIDENTE, VEREADOR HESIO MOREIRA FILHO E 
A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CNPJ 
Nº-13.480.254/0001-04. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ, com sede na 
Praça Célio Miranda, nº-120, Bairro: Centro, CEP: 68.625-970, na cidade de 
Paragominas/PA, inscrita no CNPJ sob o nº-34.845.040/0001-56, neste ato 

representada pelo seu Presidente, Vereador HESIO MOREIRA FILHO, inscrito 
no CPF/MF nº-886.077.042-49, portador da cédula de Identidade com RG nº-
4017728-PC/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e 

 
A empresa WC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o nº-

13.480.254/0001-04, sediada na Rua São Francisco, nº-208-A, Bairro: 
Centro, CEP: 65.930-000, no município de Açailândia/MA, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. SID CLÉIA 

CARVALHO GONÇALVES, sócia administradora, portadora da Carteira de 
Identidade nº-15502882000-0 GEJUSPC/MA e CPF/MF nº-009.889.493-50. 
 

Tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº-012/2019 e em 
observância às disposições da Lei Federal nº-10.520/02 e da Lei Federal nº-

8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato do 
qual são partes integrantes o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço 
PPRP nº-004/2019-CMP e aos Termos da Adjudicação do objeto para a 

CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE  
EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA 

NACIONAL E INTERNACIONAL, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO E 
DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS-PA, em conformidade do Processo Administrativo nº-



012/2019, Pregão Presencial para Registro de Preço PPRP nº-004/2019-CMP, 
que integram este Termo, independentemente de transcrição, para todos os fins 
e efeitos legais. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 

2.1 - O valor global do Contrato é de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), que 
será utilizado de forma parcelada conforme demandado pela contratante e na 

forma descrita na “CLAUSULA XI” deste Instrumento. 
2.2 - O valor global do Contrato não obrigará à CONTRATANTE à sua execução 
ou pagamento total. 

2.3 – O valor que compõe o presente Contrato se encontra em consonância com 
as necessidades da CONTRATANTE, conforme dispõe o Termo de Referência do 

Pregão Presencial para Registro de Preço PPRP nº-004/2019-CMP. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação 
orçamentária: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ; Elemento de 

Despesa – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
4.1 - Os bilhetes de passagens devem ser entregues em até 4 (quatro) horas 

para trechos nacionais e em até 6 (seis) horas para trechos internacionais, 
contado a partir da autorização de emissão da passagem, salvo se solicitados 

fora do horário de expediente da CONTRATADA. 
4.2 - Os bilhetes de passagens solicitados fora do horário de expediente da 
CONTRATADA, deverão ser entregues em até 8 (oito) horas para todos os 

trechos, nacionais ou internacionais. 
4.3 - No caso do não cumprimento do prazo estipulado para a emissão da 
passagem, havendo majoração da tarifa em relação ao valor cotado pela 

contratante e firmado na reserva, tal diferença será glosada pela 
CONTRATANTE. 

4.4 – Em caso de recusa do fornecimento pela CONTRATANTE, em razão do 
mesmo não atender as especificação da proposta apresentada pela 
CONTRATADA, deverá a empresa reexecutar o serviço em até 24 (vinte e 

quatro) horas a contar da notificação do Fiscal do Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 



5.1 - O prazo de vigência deste contrato será da data de assinatura até o dia 
31/12/2019. 
5.2 - Após o prazo inicial, o contrato poderá ser prorrogado, sucessivamente, 

por meio de termo de apostilamento, instruído em processo específico, limitado 
ao prazo total de 60 (sessenta) meses, desde que preenchidos, 
cumulativamente, a cada prorrogação, os seguintes requisitos: 

5.2.1 - os serviços tenham sido prestados regularmente; 
5.2.2 - a CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por 

mais de 3 (três) vezes no TCM/PA, a cada período de vigência do Contrato; 
5.2.3 - a Administração tenha interesse na continuidade dos serviços; 
5.2.4 - o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração; e 
5.2.5 - a CONTRATADA concorde com a prorrogação. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO AMPARO LEGAL 
 

A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Presencial 
para Registro de Preço PPRP nº-004/2019-CMP e da Ata de Registro de Preço 
da Sessão Realizada no dia 13/03/2019, realizados com fundamento na Lei 

Federal nº-10.520/02, na Lei Federal nº-8.666/93 e no Decreto Lei nº-
7892/13. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1 - Caberá à CONTRATANTE: 
7.1.1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelos funcionários da CONTRATADA; 
7.1.2 - rejeitar qualquer serviço prestado equivocadamente ou em desacordo 
com as especificações constantes na Ordem de Serviço e/ou no Anexo I do 

edital do Pregão Presencial para Registro de Preço PPRP nº-004/2019-CMP; 
7.1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato; e, 
7.1.4 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução, por 

intermédio da de servidor especialmente designado para este fim. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 - Caberá à CONTRATADA 

8.1.1 - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 
decorrentes da execução do fornecimento, como os encargos trabalhistas, 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, 
comprometendo-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 



8.1.2 - responder pelos encargos fiscais relativos ao presente contrato, bem 
como as demandas penais e civis que decorrerem da execução desta avença; 
8.1.3 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares da 

CONTRATANTE quando solicitados para representa-la em trabalho no órgão; 
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
8.1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a 

Administração ou a terceiros, durante a execução alvo deste contrato; 
8.1.5 - reexecutar, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos 

executados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções; 
8.1.6 - comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
8.1.7 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e 

com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato 
durante toda a execução do Contrato, bem como apresenta-la à 
CONTRATANTE para averiguar a sua regularidade, sempre que instada a fazê-

lo; 
8.1.8 - suspender ou interromper o fornecimento ou os serviços prestados, 
quando solicitados; 

8.1.9 - atender todas as requisições de emissão de E-tickets e/ou passagens 
aéreas, formuladas pela CONTRATANTE, de conformidade com as requisições 

que lhe foram encaminhadas, as quais deverão ser por escrito e devidamente 
assinadas por servidor designado pela CONTRATANTE; 
8.1.10 - em casos emergenciais, e em dias e horários de não expediente deste 

Órgão, a CONTRATADA deverá atender a requisição de emissão de passagens 
aéreas formuladas verbalmente pelos servidores que serão indicados por meio 

de Ofício, que será remetido à CONTRATADA, posterior à assinatura do 
Contrato; 
8.1.11 - comunicar à CONTRATANTE, possíveis cancelamentos de vôos onde 

haja emissão de passagens a serem pagas por esta Câmara Municipal, ficando 
obrigada a providenciar outro vôo nas mesmas condições do vôo anteriormente 
escolhido; 

8.1.12 - receber os informativos sobre não utilização de bilhetes de passagens 
emitidas, providenciando o devido ressarcimento; 

8.1.13 - repassar as vantagens e/ou bonificações em decorrência da emissão, 
em conjunto, de um determinado número de bilhetes de passagens; e, 
8.1.14 - reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente 

da vigência do contrato, não respondendo a Câmara Municipal de 
Paragominas/PA solidária ou subsidiariamente por este reembolso, que é de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 



8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos itens relacionais 
acima, especialmente no que se refere aos encargos trabalhistas, fiscais e 
previdenciários, não transfere a responsabilidade por seu pagamento o 

CONTRATANTE, tampouco onerará o objeto deste contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS VEDAÇÕES 

 
9.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
9.1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

Quadro de Pessoal da CONTRATANTE para executar, direta ou indiretamente, 
o objeto deste contrato; 

9.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato ou assunto e documento de interesse da CONTRATANTE, ou de 
terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

Contrato, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta 
determinação, salvo se houver prévia autorização da Administração do 
CONTRATANTE; 

9.1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução objeto 
deste Contrato; e, 

9.1.4 - é vedada a compra de passagem usando qualquer programa de 
recompensa e/ou programa de milhagem. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor 
da CONTRATANTE, designado para esse fim. 
 

10.2 - O servidor da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas à Autoridade competente da 
CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1 - A CONTRATANTE solicitará a emissão do bilhete aéreo por meio de 
Requisição que conterá: 
11.1.1 - número da Requisição; 



11.1.2 - identificação do servidor responsável pela solicitação; 
11.1.3 - dados do(s) passageiro(s) e suas particularidades; 
11.1.4 - destino e aeroporto; 

11.1.5 - data e hora do embarque; 
11.1.6 - sugestão da localização do(s) assento(s) e, 
11.1.7 - os vôos e valores do site oficial da(s) companhia(s) aérea(s). 

11.2 - A CONTRATADA deverá retornar a Requisição que de trata o item 
“11.1” deste Contrato, seguindo, rigorosamente, as suas diretrizes; exceto nos 

casos em que não seja possível atender aos subitens “11.1.5 - 11.1.7”, 
devendo a exceção ser devidamente justificada. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 
 

O atesto da adequada execução do fornecimento caberá ao servidor do 
CONTRATANTE designado para este fim. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 
13.1 - A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro 

da CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, mediante 
transferência bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao 

fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega da nota. 
13.1.1 - O faturamento deverá corresponder ao somatório do valor das tarifas 
cobradas por cada passagem aérea, mais o valor das taxas aeroportuárias. Sem 

a inclusão do valor correspondente a remuneração do agente viagem-DU, em 
observação o desconto de 100% (cem por cento) que será aplicado pela 

CONTRATADA ao valor da remuneração (DU) do CONTRATADO. 
 
13.2 - As faturas deverão ser tabuladas por centro de custo (plano interno), 

nacional e internacional, por servidores e autoridades, discriminando, ainda: 
13.2.1 - número da requisição; 
13.2.2 - nome do passageiro; 

13.2.3 - companhia aérea; 
13.2.4 - número do bilhete; 

13.2.5 - valor da tarifa; 
13.2.6 - taxas aeroportuárias; e, 
13.2.7 – desconto contratual do valor da remuneração do agente de viagem-DU. 

 
13.3 - As faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão 

devolvidas e sua nova apresentação ocorrerá juntamente com a fatura 
subsequente. 
 



13.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere 
direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 

penalidade ao CONTRATANTE. 
13.4.1 - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar, 

acompanhando a fatura, à FISCALIZAÇÃO a documentação a seguir 
relacionada:  

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 
d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

13.4.2 - 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 pelo 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 
 

EM = I x N x VP 

onde: 
EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I =  Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = TX    ==>    I = (6/100)    ==>    I = 0,00016438 
       365                   365 

TX - Percentual da taxa anual = 6% 
 

13.4.3 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na 
fatura do mês seguinte ao da ocorrência; e, 
13.4.4 - O pagamento mensal da execução somente poderá ser efetuado após a 

apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme 
disposto no art. 67 da Lei Federal nº-8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 



O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65 da Lei 
Federal nº-8.666/93, desde que haja interesse da Administração do 
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 
15.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial 

atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei Federal nº-8.666/93. 

15.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 

15.1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
16.1 - Sem prejuízo das demais sansões legais, pela inexecução total ou parcial 

do objeto deste Contrato o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

16.1.1 - advertência; 
16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial; 
16.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
16.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou 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 o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e/ou após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 

16.2 - A CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa 
no momento do pagamento da contraprestação à CONTRATADA. 
 

16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da 

CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo 
IV da Lei Federal nº-8.666/93. 



16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em 
licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 

17.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, 
conforme disposto no art. 77 a 80 da Lei Federal nº-8.666/93. 
17.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

17.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 
17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº-8.666/93, 

notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
corridos; 
17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para 

a CONTRATANTE; ou 
17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
17.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

DA CONTRATADA 
 
Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial para Registro de 

Preço PPRP nº-004/2019-CMP, a Ata de Registro de Preço da Sessão Realizada 
no dia 13/03/2019, às 8:30h e aos Termos da Adjudicação do objeto para a 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS. 

 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, Código de Defesa do Consumidor e normas e 

princípios gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 



A publicação do presente contrato, de responsabilidade da CONTRATANTE, 
deverá ser feita, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da 
assinatura, conforme prevê o art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº-

8.666/93. 
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 
21.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não 
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no 

Foro da cidade de PARAGOMINAS/PA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
21.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, 

às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 
 

PARAGOMINAS (PA), 17 de abril de 2019. 
 
 

 
 

CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
HESIO MOREIRA FILHO 

CONTRATANTE 

 
 
 

 
WC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  

SID CLÉIA CARVALHO GONÇALVES 
CONTRATADA 

 

Testemunhas: 
 

1. ___________________________                 2. ___________________________ 
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