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CONTRATO N° 19/2618. NOS TERMOS DO
PADRAO N° 04/2002. A SER CELEBRADO
ENTRE 0 TRANSPORTE URBANO 00
DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E A
EMPRESA PP TURISMO LTDA, cu.|0
OBJETO E PRESTACAO DE SERVICOS DE
PASSAGENS AEREAS.

Processo n“ 00098-00010492/2018-38

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES

O DFTRANS - Transpone Urbano do Distrito Federal, Autarquia de Direito Piiblico. integrante da
Administrziqao lndireta do Governo do Distrilo Federal, inscrito no CNPJ/MF n.° 05.764629/0001-21.
scdiada no SAIN - Setor de Areas lsoladas Norte — Rodoferroviaria - Sobreloja - Ala Sul — Brasilia — DF.
doravante denominada CONTRATANTE. neste ato representada pelo seu Diretor-Geral. Sr. MARCOS
TADEU DE ANDRADE, brasileiro. auditor de controle interno, RG n° 1.355.771 SSP/DF. CPF n°
599.061 .891-34, nomeado pelo Decreto dc 23 de mar¢0 de 2018. publicaclo no DODF n° 58. de 26/03/18.
c de outro lado. a empresa PP TURISMO LTDA-ME, CNP1: 06.955770/0001-74. sediada em Av. P0110
Alegre. 427D. sala 1007, Ed. Lazio Executive. Chapec6/‘SC . C1:-.P: 89.802-130. Telefonez (49) 2049-

0344/3049-0253. 6-mail1ggj@»<’i§jgp1;ig§31i;§.;;9gL1>;§. doravante clcnominada L'()N'1‘R/\TA DA. nesle alo
reprcsentado por seu Representantc Legal. Sr. GEAN RICARDO MORAES. brasileiro. RG n° 2.996.706
SSP/SC. CPF: 016.16‘$".099-86, e cm observfiiicia as disposigées da Lei n° 10.520/2002, regulamentado
pelo Decrelo 1"c¢leral n" 5.450/2005. acolhido no Distrito 1‘-‘ederal pelo Decreto n° 25.966/2005. Lei n°
8.666/I993. Lci Complenicntar n“ 123/2006. Lei Distrilal n.° 2.340/1999. Decretos Distritais:
26.851/Z006. 36.52()/2015 e 37.121/2016. hem como as dcmais normas pertinentes aplicaveis a0 objelo.
e suas altcra<;C‘»c:-:. rcsolvem celebrar 0 preseme Tcrmo dc Contrato decorrente de Adesao aos itens 01, O2
c 03 da Ata dc Registro dc Pregos ii" 030/2018. do Prcgao Elclrénico n° 067/20l8- SCG/SEPLAG.
mcdianlc as claiusulas e cundigtécs a seguir enunciadas.

CLAUSU LA SE(}Ul‘~1DA - DO PROCEDIMENTO

2.1 O presents C6nt1'e\to oheclcce aos termos do Eclital dc Licilagao dc Pregao Eletrénico n° 067/2018-
SCG/SEPLAG (doc. SE1 12147646). da Proposta Comercial (doc. SE1 13008410) e do Termo de
Rcfcréncia (doc. SE1 12149061) quc 5:30 partc intcgramcs dcssc contralo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1 Conlratagfio dc empresu para prcslagao de servigo dc agenciamento viagens. compreenclendo a
rcservu. einissfiu. |mii\;ag;€1o. i"ein;1rcm;ao e cancelamenlo dc billietes dc passagens aércas (nacionais e
imernucionais).

/

./‘

3.2. A presents aquisiqfio scra conforms 0 quantitative e especifica¢6es cla planilha abaixo:
\./
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Item A > Descricfio . Unidade Quantidades Valor Unitzirio
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A ii

01 INTERNACIONAIS. Descricao: Fornecimento Cota 10 RES 1000.00
dc passagens aéreas no émbito internacional.
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS

02 NAC1ONA1S. Descricao: Fornecimento dc Cota 80 R$ l.000.00
passagens aéreas no ambito nacional.
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS. Descricao: Reserva. emissao.

03 marcacio. remarcacao e cancelamento do Agenc. 90 R$ 0,0001
bilhetes dc passagens aéreas nacionais e
internacionais.

CLAUSULA QUARTA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. A CONTRATADA devera reservar. confirmar. emitir e enviar os bilhetes eletronicos atendendo as
clatas, horarios e trechos estabelecidos por livre escolha da CONTRATANTE. mediante a apresentacfio
de colacoes dc precos dc. no minimo. 03 (trés) empresas para fornecimento de bilhetes aéreos.

4.2. As solicitacoes dc servicos, seja a cotacao dc prccos da passagem ou a autorizaoéio da emissfio do
bilhete, serao emitidas pclo fiscal/executor do contrato, através endereco eletronico (e-mail) ou qualquer
oulro meio de comunicacao disponibilizado pela CONTRATA DA e, serao considerados entregues a partir
da data e horario da confirmac€.o automatica de entrega emitida pelo sistema utilizado.

4.3. No momento da emissao dos bilhetes. a CONTRATADA devera enviar ao fiscal do contrato a tela
com os dados visualizados. obedecendo o seguinte procedimento:

4.3.1. Rcalizar o acesso ao sistema de marcacao e emissao de bilhetes das companhias aéreas. ondc
conslam as tarifas disponiveis.

4.3.2. Capturar a tela que contém as tarilias. dando um comando "Print Screen" do teclado do computador.
ou procedimento similar, colando-a no corpo do e-mail a ser enviado ao fiscal do contrato. Este
procedimemo visa comprovar a tarifa mais vantajosa no momento da emissao do bilhete.

4.3.3. Quando verificado pelo fiscal do contrato quc o bilhete aéreo foi emitido com valor acima do
constante do e-mail enviado (tela do sistema), a respectiva diferenca deverzi ser ressarcida a Contratante.
salvo j ustificava a ser analisada pelo fiscal/executor da Contratante. mediante desconto no pagamento da
proxima fatura.

4.4. Forneccr tabelas comendo horarios. niimeros dc voos (quando for o caso), duracao de viagens. escalas
e/ou concxoes (quando for o caso). aeroportos dc embarque c desembarque dos passageiros.

4.5. A passagem aérea que se refere o item anterior. eompreende o trecho de ida e o trecho de volta. ou
somente um dos trechos. nos casos em que isto represenle toda a viagem.

/.
__ ,._ _- _ _
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4.6. A CONTRATA DA apresentara por c-mail ou telefone. a rcserva aérea contendo o LOCALIZADOR.
a data e hora dc validadc da reserva c demais dados contidos na cotacao para a Unidade Solicilante.
visando a necessaria aprovacao.

4.7. Somente sera autorizada a emissao do Bilhete de Passagem caso a reserva esteja ativa. Havendo
cancelamento em virtude da expiracao do prazo, do procedimento visando a emissao deve ser reiniciado.

4.8. O trecho é entendido como todo o percurso cntre a origem e o destino. independentemente dc haver-
conexoes e/ou escalas ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea.

4.9. A CONTRATADA devera asscssorar a CONTRATANTE para a adequada dcfinicao do melhor
roteiro aérco, horario e frequéncia de voos. sempre que solicitada.

4.10. O valor ofertado pela prestacao do servico dc agenciamento de viagens aéreas sera Unico.
indcpendente dc se tratar de passagem aérea nacional ou internacional.

4.1 1. A empresa contratada devera atender a solicitacao de informacoes sobre vagas nos voos disponiveis
para o destino informado em 24 (vinte c quatro) horas em carater normal. e em caso dc einergéncia. em
até 2 (duas) horas apos comunicacao da CONTRATANTE. Tais solicilacoes poderao ser realizadas 24
horas por dia, 07 dias por scmana, que sera cncaminhada via e-mail.

4.12. A CONTRATANTE tera até 2 (duas) horas para informar o horario do voo escolhido. No caso dc
emergéncia. em até 30 (trinta) minutos.

4.13. A correcao dc servicos considerados falhos, incompletos ou insatisfatorios de um determinado
scrvico devera sobrevir no prazo maximo dc 30(trinta) minutos, contados da co1m|nicac2”1ofeita pelo Fiscal
do Contrato por telcfone ou correspondéncia eletronica (e-mail).

4.14. A entrega para o usuario. bem como para 0 responsavel pela fiscalizacao do contrato, sera via e-
mail. com a confirmacao dos servicos de n1arcacao. da reserva, emissao e cancelamento do bilhetes aéreos
ou terrestres. que atendam aos trechos e horarios solicitados pelos responséveis designados com as
seguintes informaooes:

- Nome completo do passageiro;

- Destino (somente ida ou ida/volta);

- 1-lorario (s) dc partida (s) e chegada (s);

- Escalas e/ou conexoes, se houver. com seu respectivo tempo dc pcrmanéncia;

- Codi go localizador. quando for o caso;

- Valor do bilhete e da taxa de embarque, quando houver.

-
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4.15. No caso de solicitacoes emergenciais ou de indisponibilidade do e-mail, as informacoes acima
poderao scr transmitidas por meio de telefone. Caso se fizer necessario, coloca-los a disposicao dos
passageiros nas lojas das companhias aéreas. agéncias de turismo proximas dos usuarios.

4.16. A CONTRATA DA devera fornecer, quando solicitado. comprovante de viagem ou documento
equivalente ao cartao de embarque do trecho da viagem (ida ou ida e volta) nos casos de extravio do cartao
de embarque. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da solicitacao.

4.17. O envio do comprovante supracitado podera ser realizado de forma fisica ou eletronica. A
CONTRATADA devera dispor de terminals interligados as companhias aéreas para obtencao das

intes facilidadesztn (D U’-7 C

- Execugao unline de reserva automatizada;

- Emissao onlfne de bilhetes automatizados;

- Consulta online de melhor rota ou percurso;

- Consulta online de frequéncia de voos;

- Consulta on/ine da menor tarifa disponivelg

- lmpressao das consultas formuladas;

- Emissao on line de PTA (Prepaid Ticket Advise);

- Alteracao e remarcacao on line de bilhetes;

- Combinacao de tarifas.

4.18. A CONTRATADA devera efetuar reservas, emissao e remarcagzao de bilhetes em carater de
urgéncia. quando solicitado pelo CONTRATANTE, que podera ocorrer fora do horario de expediente.
inclusive aos sabados. domingos e feriados. devendo o bilhete estar a disposicao do CONTRATANTE
em tempo habil para o embarque do passageiro.

4.19. Reembolsar ao CONTRATANTE qualquer passagem emitida e nao utilizada que este venha a lhe
devolver. inclusive em decorréncia da rescisao ou extincao do contrato, observado o disposto no item
4.18.

4.20. Reservar. emitir. remarcar e substituir passagens aéreas para as rotas nacionais e internacionais.
inclusive a aquisicao de bilhetes diretamente nas lojas das empresas aéreas, localizadas ou nao nos
aeroponos. quando os sistemas de gestao de viagens ou da companhia aérea estiverem fora do ar e o prazo
para a aquisiqzao do bilhete antes do horario de embarque for exiguo. sem que isso implique acréscimo
nos precos contratados.

4.21. Adotar as medidas necessarias para promover o cancelamento de passagens de trechos nao
utilizados. aéreos. independentemente dejustificativa por parte do CONTRATANTE. _.

.b/
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4.22. Promover. no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, mesmo que findo 0 contrato celebrado.
reeinbolso de passagens nao utilizadas pelo CONTRATANTE, mediante solicitacao feita por ineio de
docuinento oficial. a contar do recebiinento do referido documento. ou quando identificada a nao
utilizacao do bilhete pela propria CONTRATADA, apos a data de embarque prevista. com einissao cle
nota de crédito a favor do CONTRATANTE, a ser utilizada como aba mento no valor de faturas
posteriores. ou, no caso de inexisténcia destas. reembolsadas pela CONTRATADA mediante deposito em
conta corrente do CONTRATANTE. ou. quando for o caso, cobradasjudicialmente.

4.23. Nota de crédito devera conter detalhadamente os encargos descontados pelas empresas aereas.
(/1 OJ U3 1-indo as regras tari1'ai"ias vigentes. a fiin de |)1'OpO1‘C1011&1‘ a conteréncia por parte dos executores do
contrato.

4.24. Caso a enipresa nao emita nota de crédito no prazo citado ou nao inforine o valor. dos trechos nao
utilizados, o valor total do bilhete sera glosado em fatura a ser liquidada, ou no caso de inexisténcia destas.
reeinbolsadas pela CONTRATADA mediante deposito em conta corrente do CONTRATANTE. ou.
quando for 0 caso. cobradasjudicialmente.

4.25. Providenciar a substituicao de passagens quando ocorrer mudancas de itinerario de viagem ou de
desdobrainento de percurso, mediante requisicao do CONTRATANTE. Nos casos em que hotiver
auinento de custo. o valor inicial sera complementado e. se houver diminuicao de custo. emitir-se-a nota
de crédito em favor do CONTRATANTE. a ser utilizada como abatimento no valor da fatura posterior.
no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos. a contar da data do recebiinento do oficio.

4.26. Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas concedidos pelas companhias
aéreas, inclusive os ofertados nos sites das referidas companhias, cobrando o efetivo valor de mercado
das passagens aereas.

4.27. O preoo das passagens aéreas. a ser cobrado pela contratada. devera estar de acordo com as tabelas
praticadas pelas companhias aéreas. priorizando as tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pelos
orgaos governamentais reguladores.

CLAUSU LA QUINTA - DA REMUNERACAO A SER PAGA A AGENCIA DE VIAGENS

5.1 . A reinuneracao total a ser paga a agéncia de viagens sera apurada a paitir da soina do valor ofertado pela
prestacao de seivico de Agenciamento do Viagens multiplicado pela quantidade de viagens contratadas no
periodo faturado (mensal).

5.2. A DFTRANS pagara. ainda. £1 contratada o valor da passagem aérea. emitida no periodo fattii'aclo.
acrescido da taxa de embarque quando for o caso. e seguro somente para viagens internacionais e apos
autorizado pela autoridade coinpetente.

5.3. A contratada devera einitir faturas e/ou notas fiscais distintas. uma contendo o valor do Servico dc

Transporle Urbano Do Dislrito 1-‘edcral » l)l-TRANS _ \
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5.4. As taxas serao exclusivamente as cobradas pelas companhias aéreas. inclusive as correspondentes as
passagens internacionais. de acordo com as respectivas regras tarifarias e coin os norinativos dos orgaos
governainentais reguladores.

5.5. Os custos dos servicos de remarcacao e cancelainento deverao estar einbutidos no ctisto dos servicos de
agenciamento dc viagens.

5.6. Nao havera pagainento de remuneracao ao agente de viagens nos casos de emissoes de relatorios
gerenciais.

5.7. Na hipotese de os valores nao serein processados na fatura relativa ao mes da ocorréncia. deverao esses
ser incluidos na proxiina fatura emitida pela CONTRATADA

CLASULA SEXTA - DO VALOR

6.1. O valor total do contrato é de R$ 90.000.00 (noventa mil reais). devendo a importancia dc
R$ 15.000.00 (quinze inil reais) ser atendida a conta de dotacoes orcamentarias consignadas no orcamento
corrente — Lei Orcainentaria n° 6.060. de 29 de dezeinbro de 2017, enquanto a parcela remanescente sera
custeada a conta de dotacoes a serem alocadas no(s) orcamento(s) seguinte(s).

CLASULA sET1ivlA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 A despesa correra :21 conta da seguinte Dotacao Orcamentaria:

1 - Unidade Orcamentaria: 26.204

11 - Programa de Trabalhoz 26.122.6001.8517.0076

Ill - Fonte: 100

IV - Natureza da despesa: 33.90.33

7.2 O empenho inicial é de R$ 15.000.00 (quinze mil reais). conforine Nota de Einpenlio n°
201 81\1E00868. emitida em 08/10/2018. sob o evento n° 400091 . na modalidade 02-Estiinativo.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagainento sera feito. de acordo com as Normas de Execucao Orcamentaria. Financeira e Contabil
do Distrito Federal. em parcela (s). mediante a apresentacao de Nota Fiscal. liquidada até 30 (trinta) dias
dc sua apresentacao. devidamente atestada pelo Executor do C ontrato.

8.2. Para elieito de pagamento a CONTRATADA devera coinprovar sua regularidade por ineio dos
seguintes docuinentos. em plena validade:

a) Ceitidao Negativa de Débitos Relativos as Contribuicoes Previdenciarias e as dc Terceiros, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo X1 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3. dc
2.5.2007). observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106. de 30.4.2007;

_ . . L, _
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b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS. fornecido pela Caixa
Economica Federal;

c) Certidao de Regtilaridade com a Fazenda do Distrito Federal;

d) Ceitidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. conforine Lei n° 12.440. de 07 dejtilho de 201 1.
Art. 642-A.

8.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracao. a parcela dcvida sera
attializada monetariamente. desde o vencimento da obrigacao até a data do efetivo pagamento de acordo
com a variacao “pro rala tempura" do IPCA. nos terinos do art. 4° do Decreto n° 36.246/2015.

8.4. Nenhuin pagainento sera feito a CONTRATA DA. caso o(s) fornecimento(s) se_ia(m) rejeitado(s) pela
fiscalizacao do contrato. devendo esse(s) ser(em) substituido(s) ou corrigido(s) pela CONTRATADA de
inodo a obter a aprovacao da fiscalizacao. quando for o caso.

8.5. Caso haja intilta por inadimplemento contratual, sera adotado o seguinte procedimento:

1 - Se o valor da inulta for superior ao valor da garantia prestada. aléin da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca. a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracao ou ainda. quando for o caso. cobradajudicialmente.

8.6. A inulta sera liormalizada por simples apostilamento contratiial. na forma do art. 65. § 8°. da Lei n°
8.666. de 21 de jtinho de 1993 e sera executada apos regular processo adininistrativo. oferecido a
contratada a OpOflLlfi1d2ld€ de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias t'iteis, a contar do recebiinento (la
notificacao. nos termos do § 30 do an. 86 da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993.

8.7. Os pagamentos as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal. com créditos de valores iguais

ou superiores a R315 5000.00 (cinco mil reais) serao feitos exclusivamentejunto ao Banco de Brasilia S/A
— BRB. em nome do beneflciario. mediante crédito em conta corrente. Para tanto deverao apresentar o
ntiinero da conta eorrente e agéncia onde deseja receber seus créditos. de acordo com o Decreto n.° 32.767
de 17/02/201 1. publicado no DODF n° 35. pag.3. de 18/02/201 1 alterado pelo Decreto de n° 36.135/2015
de 12/12/2014.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA

9.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) ineses a paitir da sua assinatura. com eficacia a partir de sua
publicacao. sendo seu extrato publicado no DODF, a expensas do Contratante.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA

10.1. P01‘ ocasiao da celebracao do contrato. podera ser exigido da licitante vencedora a prestacao de uma
das seguintes garantias:

a) caucao: em dinheiro ou em titulos da divida pfiblica;
/

b) seguro-garantia; ou / /\
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c) fianca bancaria.

10.2. A CONTRATADA devera apresentar. no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis. prorrogaveis uma
i'inica vez por igual periodo. a critério do orgao contratante, contado da assinatura do contrato.
comprovante de prestacao de garantia no valor no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
correspondente ao percentual dc 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei n° 8.666/93. art. 56. § 2°).

10.3 A fianca bancaria formalizar-se-a através de carta fianca fornecida por instituicao financeira que. por
si ou pelos acionistas detentores de seu controle. nao participein do capital ou da direcao da licitante
vencedora. sendo indispensavel expressa rentincia. pelo fiador. aos beneficios do artigo 827. do Codigo
Civil de 2002.

10.4. Toda c qualquer garantia prestada pela CONTRATADA:

a) somente podera ser levantada apos a extincao do contrato, e quando em dinheiro. atualizada
inonetariainente;

b) podera. a critério da Administracao do Distrito Federal. ser utilizada para cobrir eventuais inultas c/ou
cobrir o inadimplcinento de obrigacoes contratuais. sem prejuizo da indenizacao eventtialmente cabivel.
Nesta hipotese. no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da notificacao
regularinente expedida. a garantia devera ser reconstituida;

c) ficara retida no caso de rescisao contratual, ate definitiva solticao das pendéncias administrativas ou
judiciais.

10.5. Sein prejuizo das sancoes previstas na lei e no Edital. a nao prestacao da garantia cxigida sera
considerada recusa inj ustificada em assinar o Contrato. implicando na imediata anulacao da NE (Nota de
Einpenlio) emitida.

CLAUSULA Dil:c1MA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1 1 .1. Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fati.ira.

1 1.2. Efetuar o pagamento devido pela execticéio dos servicos. mediante Nota Fiscal devidainente atestada.
desde que ctimpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato.

1 1.3. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato.

1 1.4. lnforinar a CONTRATADA. oficialmente. quaisquer falhas verificadas no cuinprimento do contrato.

1 1.5. Perinitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE
para tratar de assuntos pertinentes aos servicos contratados.

1 1 .6. Rejeitar. no todo ou em parte. os servicos realizados em desacordo com o contrato.

1 1.7. Designar executor para o contrato. se for o caso. ao qual serao incluidas as atribuicoes contidas nas //
1\1orinas de Execucoes Orcainentarias e Financeiras vigentes do Distrito Federal.
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1 1.8. Atender as solicitacoes de esclarecimentos e pedidos de informacoes. em tudo quanto for necessario
éi fiel exccucao dos servicos.

1 1.9. Providenciar a devolucao dos bilhetes emitidos e nao utilizados. para fins de reembolso.

11.10. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela contratada, conforme cronograma de
desembolso. de acordo com as Normas de Planejamento. Orcamento. Financas. Patrimonio e
Contabilidade do Distrito Federal. apos o atesto e aprovacao dos servicos.

1 1.1 1. Proporcionar condicoes sob sua responsabilidade. necessarias ao bom andamento da prestacao dos
servicos contratados.

11.12. Quando da formalizacao das contratacoes decorrentes da ata de registro de precos. o orgao
contratante devera cxigir a implementacao do Programa de lntegridade das Einpresas a sercin contratadas
pela Administracao Publica do Distrito Federal. nos terinos do Disposto no art. 15 da Lei n° 61 12/2018.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. E obrigatoria a adequacao da empresa CONTRATADA a utilizacao de sisteina informatizado qtie
tenha por finalidade o gerenciamento de passagens aéreas e/ou terrestres no ambito do Distrito Federal.
conforme ai1. 2° do Decreto n° 37.437/2016.

12.2. Disponibilizar servico de relacionamento gratuito, por meio de central telefonica 0800. sem onus
para a contratante com a finalidade de prestar os servicos elencados no presente termo de referéncia. em
caso de empresa contratada que nao possui sede ou filial no Distrito Federal.

12.3. Atender as solicitacoes da CONTRATANTE. em carater excepcional. fora do horario de expediente
do orgio solicitante da contratacfio. inclusive aos sabados. domingos e feriados, por meio de telefone fixo

ou movel.

12.4. Repassar obrigatoriamente a CONTRATANTE eventuais vantagens concedidas pelas companhias
aéreas. tais como proinocoes. cortesias e deinais vantagens.

12.5. Prestar assessoramentos para definicao de melhores roteiros. horarios e frequéncia de voos/onihus
(par da/chegada). conexoes e tarifas promocionais.

12.6. Providenciar reservas de passagens aéreas. remarcacoes. substituicoes. desdobramentos e
reitineracoes de bilhetes e. quando impossibilitada. providenciar a execucao do servicojunto as empresas
aéreas. mediante autorizacao da Administracao.

12.7. Fornecer pesquisa/cotacao de precos com no ininimo 3 (trés) companhias aéreas. indicando seinpre
a inenor tarifa para 0 trecho solicitado, excetuando-se os trechos em que apenas uma companhia aérea
venha atuar.

12.8. Entregar os bilhetes no local a ser informado 01.1 Fornecer nt'imero do voo. codigo
localizador/localizador da reserva. ntlinero do bilhete e horario. através dc e-mail e telefone ou se fizer
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necessario. coloca-los a disposicao dos passageiros nas lojas das companhias aéreas, agéncias de turismo
proximas do usuario. ainda que fora do horario de expediente.

12.9. Elaborar. quando solicitado. planos de viagens internacionais. com opcoes de horarios e voos oti
terrestre.

12.10. Prestar assessoria sobre vistos consulares, orientacao e acompanhamento para emissao de
passaportes e apoio para obtencao dos mesinos.

12.1 1. Possibilitar a concessao ou obtencao de endosso de passagens, respeitando o regulamento das
companhias aéreas.

12.12. Encainiiihar ao fiscal do contrato logo apos a emissao da passagem aérea a comprovacao dos
valores e das tarifas da passagem. inclusive. a comprovacao da vantajosidade.

12.13. Fornecer. seinpre que solicitado pela CONTRATANTE, a comprovacao dos valores vigentes das
tarifas a data da emissao das passagens. mediante informacao expedida pelas companhias aéreas em papel
timbrado. para verificacao se esses valores, inclusive os promocionais. sao os devidamente registrados na
Agéncia Nacional de Aviacao Civil - ANAC.

12.14. Apresentar ao contratante. apos a assinatura do contrato. as politicas atualizadas de cancelainento.
reinarcacao e reembolso de todas as empresas aéreas. informando todas as alteracoes posteriores.

12.15. Fornecer.jt1ntamente com o faturamento. os créditos decorrentes de passagens e/ou trechos nao
utilizados no periodo a que se refere o faturainento. efetuando, no mesmo. o respectivo abatimento.

12.16. Realizar check-in antecipado junto as companhias aéreas que perinitain tal procedimento. quando
solicitado pela CONTRATANTE.

12.17. Emitir relatorios de servicos prestados, mensalmente. com demonstrativo diario, evidenciando
quantitativo de passagens aéreas e explicitando as empresas fornecedoras das passagens.

12.18. Fiscalizar o perfeito cumprimento destas especificacoes deste Termo de Referéncia. bem como do
contrato a ser firmado, cabendo-lhe, integralmente, 0 onus decorrente, independenteinente da fiscalizacao
exercida pela CONTRATANTE.

12.19. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salarios. transportes.
alimentacao. diarias. encargos sociais. fiscais. trabalhistas. previdenciarios. indenizacoes civis e quaisquer
outras que forem devidas a seus einpregados no deseinpenho dos servicos. bem como aquelas com os
servicos de entrega dos bilhetes nos enderecos solicitados. ficando o CONTRATANTE isento de q tialqtier
vinculo emprega cio com os mesmos.

12.20. Substituir ou complementar as suas expensas. no total ou em parte. os servicos efetuados em que
sc verificareni incorrecoes resultantes do preenchiinento dos bilhetes.
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12.21. Executar. os servicos que. mesmo nao previsto no objeto se facam necessarios ao perfeito
cumpriinento das obrigacoes assumidasjunto a CONTRATANTE.

.5IQ 1*‘) Nao transferir a outrem. no todo ou em parte. os servicos avencados. sem prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE.

12.23. Coinunicar a fiscalizacao do CONTRATANTE. por escrito. quando verificar quaisquer condicoes
inadequadas a execucao dos servicos ou a iminéncia de fatos que possam prejudicar a perfeita execucao
do contrato.

12.24. Os prémios ou creditos de milhagem oferecidos pelas companhias de transportc aéreo. quando
resultantes de passagens adquiridas com recursos ptiblicos da administracao direta ou indireta de qualquer
dos poderes do Distrito Federal. serao incorporados ao erario e u lizados apenas em missoes oficiais.
conforme disposto na Lei n° 3.952. de 16 dejaneiro de 2007.

12.25. A empresa contratada devera adequar-se a sisteina de gerenciamento a ser informado pela
CONTRATANTE.

12.26. Responder. integralinente. pelos danos causados diretainente a Administracao ou a terceiros.
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. nao excluindo ou reduzindo essa
respoiisabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento einpreendido pelo CONTRATANTE.

12.27. Aceitar. nas inesinas condicoes contratuais. os acrésciinos ou supressoes que se fizerem necessarios
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. nos terinos do art. 65. §1°. da
Lei n° 8.666/93.

12.28. Manter. durante a execucao do contrato. todas as condicoes de habilitacao exigidas neste
instrumento. além de sujeitar-se a outras obrigacoes no Codigo de Protecao e Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078/90) que sejam compativeis com o regime de Direito Publico.

12.29. Zelar pelo sigilo e seguranca das informacoes repassadas pelo CONTRATANTE;

12.30. lndicar preposto investido de poderes para solucionar qualquer ocorréncia relacionada ao fiel
cumpriinento do Contrato;

12.31. Relacionar os nomes e telefones de contato dos funcionarios que atenderao as requisicoes dos
billietes objetos do presente;

12.32. lndicar um funcionario que possa ser contatado para atendimento fora do horario coinercial. nos
fins de semana e feriados. através de telefonia fixa e/ou move]. para solucao de casos excepcionais e
urgentes. inclusive emissao de bilhetes que possain ocorrer nesses periodos.

12.33. Efetuar troca iinediata da passagem em caso de cancelainento de voo ou trecho terrestre.
assegurando embarque no voo ou trecho terrestre de horario mais proxinio ao cancelado. ainda que por
outra companhia aérea ou terrestre. ressalvados os casos de impossibilidade justificada.
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12.34. Alterar horarios dos voos oti trechos terrestres. quando solicitado pela CONTRATANTE. seinpre
que haja disponibilidade em qualquer companhia aérea ou terrestre qtie opere no percurso desejado.
diferentes do previamente confirmado em bilhete de passagem ja emitido. providcnciando o respectivo
endosso ou cancelamerito e substituicao do bilhete dc passagem. se necessario.

12.35. Fattirar. seinpre que possivel. as diferencas tarifarias e os trechos que as originaram em um mesmo
documento.

12.36. Encaininhar. cm uma tinica fatura. os trechos de ida e volta de tim mesmo passageiro. seinpre que
possivel.

12.37. Solucionar os probleinas que venliam a surgir, relacionados coin reservas de passagens. tarilas de
embarque e quaisquer outras logisticas de embarque. em aeroportos no Brasil ou no exterior. ou
rodoviarias nacionais.

12.38. Efettiar o pagamento dos bilhetes einitidos as companhias aéreas nos respectivos prazos exigidos
pelas referldas companhias. ficando estabelecido que o CONTRATANTE nao respondera, sob qualquer
hipolese. solidaria ou subsidiariamente. por esse pagamento.

12.39. Repassar a CONTRATANTE todas as tarifas promocionais especiais (domésticas e internacionais)
concedidas pelas companhias aéreas ou terrestres, bem como as vantagens e/ou bonificacoes em
decorréncia da emissao, em conj unto. de um determinado numero de passagens seinpre que atendidas as
exigéncias regulainentares para esse fiin.

12.40. Respeitar os terinos es pulados no Decreto n° 38.365, publicado no Diario Oficial do Distrito
Federal n° 143. de 27 dejullio de 2017. que regulamenta a Lei n° 5.449. de 12 dejaneiro de 2015. o qual
proibe conteudo discriminatorio contra mulher.

12.41. A CONTRATADA fica obrigada ao cuinprimento do disposto na Lei Distrital 6.1 12/2018.

12.42. A Contratada se obriga a manter. durante toda a execucao do contrato. em coinpatibilidade coin as
obrigacoes por ela assumidas. todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacfio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

13.1. Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao de Termo Aditivo. com
amparo no ait. 65 da Lei n° 8.666/93. vedada a modificacao do objeto.

13.2 A alteracao de valor contratual. decorrente do reajuste de preco. compensacao oti penalizacao
linanceira. prevista no Contrato. bem como o empenho de dotacoes orcamentarias. suplementares. ate o
limite do respectivo valor, dispensa a celebracao de aditamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS REAJUSTAMENTOS DE PRECOS

F/A
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14.1. Para efeito de reajuste sera titilizado o lndice de Precos ao Consumidor Ainplo - IPCA. aptirado
pelo IBGE para coinpensar os cfeitos das variacoes inllacionarias. nos termos do Decreto Distrital n°
37.121 de 16 de fevereiro de 2016. c/c art. 40. inciso X1. da Lei no 8.666. de 1993.

14.2. Nos terinos do art. 28 da Lei Federal n° 9.069/1995 a periodicidade para concessao de reajuste
contrattial sera de 12 (doze) ineses.

cLAusuLA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1. Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assuinidas. assiin como pela recusa inj ustificada em
retirar a nota dc empenho oti assinar o contrato. garantida a prévia defesa. a Contratada ficara sujeita as
sancoes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e inultas previstas no Decreto Distrital n° 26.851/2006 e
suas alteracoes. nos perceiituais descritos a seguir:

- 0.33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso. na entrega de material ou execucao de
servicos. calculado sobre o inontante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso. ate o liinite de
9.9% (nove inteiros e nove decimos por cento). que corresponde a ate 30 (trinta) dias dc atraso.

- 0.66 % (sessenta e seis centésiinos por cento) por dia de atraso. na entrega de material ou execucao de
servicos. calculado. desde o priineiro dia de atraso. sobre o inontante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso. em carater excepcional, e a critério do orgao contrataiite. quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias. nao podendo ultrapassar o valor previsto para o inadiinpleinento coinpleto da
obrigacao contratada.

- 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho. por descuinprimento do prazo dc
entrega. sem prejuizo da aplicacao do disposto nos subitens anteriores.

- 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adj udicatario em assinar o contrato ou retirar
o instrumento eqtiivalente. dentro do prazo estabelecido pela Adininistracao. recusa parcial ou total na
entrega do material. recusa na conclusao do servico. ou rescisao do contrato/ nota de einpenho. calculado
sobre a parte inadiinplente.

- Ate 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho. pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato. exceto prazo de entrega.

15.2. A CONTRATADA podera ser aplicada suspensao temporaria para participar de licitacao e
iinpedimento de contratar coin a Administracao pelo prazo de 12 (doze) moses:

15.3. Podera ainda. ser declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracao. quando a
empresa. sem justa catisa. deixar de cuinprir as obrigacoes assumidas. praticando falta grave. dolosa ou
revestida dc ma-re. A dcclaracao dc inidoneidade tera efeito enquanto perdurarem os motivos
deterininantes da punicao ou ate que seja proinovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade. que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base no subitein anterior.
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15.4. As multas aplicadas deverfio ser rccolhidas diretamente a conta corrente da CONTRATANTE, no
prazo de quinzc dias corridos. contados da publicacao do ato de punicao. N50 ocorrendo 0 pagamento. a
CONTRATANTE promovera. mediante previo procedimento administrativo. desconto nos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA. ou da garantia oferecida. Fica ressalvado 0 direito da
CONTRATANTE de exigir 0 valorjudicialmente, nos termos dos 2° e 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93.
caso venha a ser necessario.

15.5. Em qualquer caso, a CONTRATA DA sera notificada para apresentacao de defesa prévia, no prazo
dc 05 (cinco) dias uteis. contados da notificagao.

15.6. O descumprimento das obrigagoes trabalhistas ou a nfio manutencfio das condicoes dc habilitacao
pelas CONTRATADAS devera dar ensejo a rescisao contralual, sem prej uizo das demais sangoes;

15.7. As penaliclades previstas neste termo dc referéncia sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, inclusive aquelas previstas no
Codigo de Defesa do Consumidor — Lei n° 8.078/1990

CLAUSULA DFJCIMA SEXTA - DA RESCISAO AMIGAVEL

16.1. O Contrato podera ser rescindido amigavelmente de comum acordo. bastando, para tanto,
manifeslacao escrita dc uma das panes. com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupcao
do curso normal da execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1. O Contrato podera ser rescindiclo por ato unilateral da Administracao, reduzido a termo no
respectivo processo, na forma prevista no contrato, observado 0 disposto nos arts. 78. 79 e 80 da Lei n°
8.666/93. sujeitando-se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma legal. sem
prejuizo das demais sanooes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

18.1. Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE. decorrentes ou nao do ajuste. serao
inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execucao na forma da legislacao pertinente. podendo.
quando for o caso. ensejar a rescisao unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

19.1 A DFTRANS designara servidor responsavel pela fiscalizacao. ao qual competira acompanhar.
controlar e avaliar a execueao dos servicos. bem como dirimir as dfiividas que surgirem no seu curse. de
tudo dando ciéncia a administracao superior. nos termos do art. 67. da Lei n°. 8.666/93.

19.2 A fiscalizacao realizada pela DFTRANS nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA. inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na prestacao dos servicos e. na
ocorréncia desta. nao implica em corresponsabilidade desta, em conformidade com 0 disposto no art. 70.
da Lei 11°. 8.666/93. “ V
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19.3. As decisoes e providéncias que ultrapassarcm a competéncia do Executor do Contrato deverao ser
autorizadas pela autoridade competente da Autarquia em tempo habil para a adocfio das medidas
convenientes.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO E no REGISTRO

20.1 A eficacia do Contrato fica condicionada :1 publicacao resumida do instrumento pela Adniinistragao. na
lmprensa Oficial. até 0 quinto dia titil do més seguinte a0 de sua assinatura. para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.

20.2 Os contratos e seus aditamentos serao lavrados nas repanicoes interessadas. as quais manterao arquivo
cronologico dos seus autografos e registro sistematico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre
imoveis. que se formalizam por instrumento lavrado em cartorio de notas. de tudo juntando-se copia ao
processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60. caput. da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL N"
34.03]/2012 e 5.448/2015

21 .1 . Havendo irregularidades neste instrumento. entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrtipcao.
pelo telefone 0800-6449060. (Parecer n° 330/2014-PROCAD/PGDF).

21 .2. Nos termos da Lei Distrital n° 5.448. de 12 dejaneiro de 2015. é estritamente proibido o uso ou emprego
de conteudo discriminat('>rio, relativo as hipoteses previstas no an. 1° do mencionado diploma legal, podendo
sua utilizacfio ensejar a rescisao do contrato e aplicacao de multa. sem prejuizo de outras sancoes cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. As partes contratantes elegem o foro de Brasilia. em privilégio a qualquer outro, para dirimir as questoes
oriundas deste CONTRATO.

22.2 E assim. por estarem justas e contratadas. firmam o presente em 02 (duas) vias. de um so teor e efeito.
perante as testemunhas abaixo assinadas. que desdeja. consideram abonadas emjuizo ou fora dele. obrigando-
se por si e seus sucessores a fazé-lo cumprir nos termos e condicoes estipulados.

Brasilia. 10 de outubro de 2018.
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MARCOS TADE DE ANDRADE " GEAN RI F - RDOMORAES
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