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Contrato n° 004/2022-IMPRESEC 
Processo Administrativo N° 004/2022-IMPRESEC 
Dispensa n° 004/2022-IMPRESEC 

Contrato de prestação de serviços, que entre si 
celebram o INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 
CAROLINA/MA - IMPRESEC e a empresa  WC  
VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 
CAROLINA/MA - IMPRESEC, inscrito no C.N.P.J. (MF) sob o n° 08.067.636/0001 - 18, com sede na 
Praga Alípio de Carvalho, n° 50, Centro, Carolina - MA, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representado pelo Presidente do IMPRESEC, o Sr. Alexandre Augusto Bringel 
Canavieira, portador da RG n° 1848429 SSP - DF e do CPF n° 715.111.561 - 04doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa  WC  VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ n° 13.480.254/0001-04, estabelecida na Rua São Francisco, 
208-A, Centro. CEP: 65.930-000 - Açailândia/MA, representada por  Sid  Cléia Carvalho Gonçalves, 
Sócio-Administradora da  WC  VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, RG n° 015.502.882.000-0 - SSP/MA, 
CPF n° 009.889.493-50, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presenteContrato de 
prestação de serviços de Agenciamento de Viagem (Passagem Aérea Nacional e Internacional), 
mediante a Dispensa n° 004/2022-IMPRESEC, decorrente daAta de Registro de Pregos n° 
013/2021, Processo Administrativo n° 024/2021, Pregão Presencial n° 12/2021, gerenciada pela 
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, formalizado nos autos do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 004/2022-IMPRESEC, com fundamento na Lei Federal n° 10.520/2002; Lei 
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar n° 
155/2016; Decreto Federal n° 3.555/2000; Decreto Federal n° 7.892/2013, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes 
espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO 

1.1. 0 presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas 
ao transporte aéreo de membros, servidores e colaboradores eventuais, em âmbito 
nacional e internacional, reservas de hotéis e traslado, visando atender demandas desta 
Autarquia. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

2.1. 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
documentos adiante enumerados, colacionados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2022-
IMPRESEC e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição: 

a) Termo de Referência, 

b) Ata de Registro de Pregos n°013/2021; 

c) Dispensa n° 004/2022-IMPRESEC, 

d) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no 
procedimento da licitação. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. 0 presente Contrato rege-se pelas seguintes normas: 

a) Constituição Federal de 1988;  
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b) Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores; 

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

e) Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; 

f) Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 

g) Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

h) Edital do Pregão Presencial e seus anexos; 

i) Instrução Normativa n° 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática; 

j) Instrução Normativa n° 002/2008-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática; 

k) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria; 

I) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições 
desteContrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo 
das cláusulas contratuais. 

3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR TOTAL ESTIMADO 

4.1. 0 valor total deste Contrato é de R$ 55.759,00 (cinquenta e cinco mil setecentos e 
cinquenta e nove reais), conforme Planilha Orçamentária, em anexo. 

4.2. No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

4.3. 0 prego permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do presente Contrato. 

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no 
orçamento da Secretaria Municipal, em conformidade com a seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.13 IMPRESEC 
FONTE DE RECURSO: Recurso Ordinário 

PROJETO/ATIVIDADE: 
09.272.0032.2-067 — Manutenção 	do 
Social o Servidores de Carolina. 

Inst. 	Mun. 	Previdência 

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.33.00 —  Passagem e Despesas com LocomogAo 

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

6.1. 0 Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência até 31.12.2022, 
contado a partir da data da sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão-DOM/MA.  
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6.2. 0 prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com 
vistas à obtenção de pregos e condições mais vantajosas para esta Autarquia, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme dispõe o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que 
preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea e autorizado formalmente pela 
autoridade competente: 

a) os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) a CONTRATANTE tenha interesse na continuidade dos serviços; 

c) o valor deste Contrato permaneça economicamente vantajoso para a CONTRATANTE; e 

d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

6.3. A prorrogação do prazo de vigência deste Contrato deverá ser formalizada por meio de Termo 
Aditivo. 

6.4. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não 
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto deste Contrato a partir da data da sua 
assinatura. 

CLAUSULA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERENCIA 

8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem 
como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das 
sanções administrativas cabíveis. 

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Caberá à CONTRATADA, responder, em relação aos seus empregados, por todas as 
despesas decorrentes do fornecimento dos bilhetes de passagens e serviços correlatos, tais 
como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-
refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

9.2. Além da obrigação de observar as normas legais a que está sujeita para o fornecimento de 
bilhetes de passagens, a CONTRATADA deverá: 

a) Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Carolina/MA - IMPRESEC, com relação ao fornecimento 
de passagens aéreas; 

b) Emitir ordens de passagens  Personal Travel Agent-PTA  para as localidades indicadas pelo 
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carolina/MA - IMPRESEC, com 
transmissão imediata, informando o código de transmissão e a companhia aérea; 

c) Executar fielmente o Contrato, de acordo com as Cláusulas aventadas; 

d) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas solicitações se obriga a atender prontamente; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 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; 
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h) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem 
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 
objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de 
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes; 

i) Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução do contrato; 

j) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante ou preposto para tratar com a CONTRATANTE; 

k) Reembolsar, pontualmente, as empresas aéreas, independentemente da vigência do 
contrato, não respondendo a CONTRATANTE solidária ou subsidiariamente por este 
reembolso, que é de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

I) Manter atualizada a relação das empresas de viagem filiadas ao sistema e com as quais 
mantenha convênio, informando periodicamente bCONTRATANTE as inclusões e/ou 
exclusões. 

CLAUSULA DEZ — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 
CAROLINA/MA - IMPRESEC, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do brgão 
Participante, Secretaria Municipal, obriga-se a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

b) Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do CONTRATANTE 
para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados; 

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o contrato; 

d) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados; 

e) Comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, 
indicando trechos e locais; 

f) Emitir Oficio referente à requisição de passagens através de Fax,  E-mail  ou outro meio, e 
assinado pela Fiscalização do Contrato; 

g) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 
contratados; 

h) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

i) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantido o contraditório e a ampla defesa; 

CLAUSULA ONZE — DO PAGAMENTO 

11.1. Emitido o bilhete de passagem, a CONTRATADA apresentará Nota Fiscal/Fatura 
discriminada, em 02 (duas) vias contendo os seguintes dados: 

a) Original das requisições de passagens; 

b) Número da requisição dos bilhetes; 

c) Identificação dos bilhetes (número, transportadora e o trecho); 

d) Nome do passageiro; 

e) Custo da passagem; 

f) Valor bruto da fatura; 

g) Valor correspondente aos serviços prestados durante o mês; 

h) Valor liquido da fatura;  
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i) Cópia do bilhete de passagem. 

11.2. Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto a Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestado: 

a) Cópia da Nota de Empenho; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

d) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Divida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

e) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

11.3. Além das Certidões Negativas exigidas acima, a CONTRATADA deverá apresentar, para 
pagamento, mês a mês (se for o caso), as faturas emitidas pelas companhias aéreas referentes às 
passagens aéreas compradas pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Carolina/MA - IMPRESEC. 0 pagamento da CONTRATADA fica condicionado à apresentação das 
aludidas faturas, sendo irregular o pagamento efetuado com base apenas em sistemas criados e 
mantidos pela agência CONTRATADA, nos termos do Acórdão Tribunal de Contas da União-
TCU n° 1314/2014 — Plenário (TC 001.043/2014-5, relator Ministro Raimundo Carreiro). 

11.4. Prazo de pagamento não superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data 
final do período de adimplemento de cada parcela, conforme dispõe o artigo 40, alínea "a", da 
Lei Federal n° 8.666/1993, através de depósito bancário, na conta corrente da CONTRATADA, 
por meio de ordem bancária, mediante apresentação de Nota fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, 
atestada peloGestor do Contrato. 

11.5. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para 
pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

11.6. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, 
o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas. 

11.7. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o 
objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

11.8. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pelo BENEFICIARIO, então CONTRATADA. 

11.9. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não 
tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pelo BENEFICIARIO e este tenha cumprido 
integralmente as obrigações contratuais, a Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Carolina/MA - IMPRESEC fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, 
até a data de sua liquidação, conforme cláusula especifica do contrato administrativo. 

CLAUSULA DOZE — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. 0 descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará 
a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666/1993. 

12.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal n° 8.666/1993, o atraso injustificado na 
prestação dos serviços sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora: 

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos serviços prestados com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos serviços prestados reprovados no recebimento provisório, até o limite de 10% (dez por 
cento) 

12.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, 
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao BENEFICIARIO as seguintes 
sanções:  
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a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidone idade 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. 

12.4. As sanções previstas nas  alit-leas  "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com 
a prevista na  alit-lea  "b". 

12.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com olnstituto Municipal de Previdência Social dos Servidores 
de Carolina/MA - IMPRESEC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e 
das demais cominagões legais. 

12.6. Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante 
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

12.7. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita ao BENEFICIÁRIO 
e publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhao-DOM/MA, constando o 
fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de 
mora 

12.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Citeis contados da data da 
notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE. 

12.9. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrados diretamente do BENEFICIÁRIO, amigável ou judicialmente. 

CLAUSULA TREZE — DA RESCISÃO 

13.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias Citeis para se manifestar e produzir provas, sem 
prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

13.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o CONTRATANTE; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

13.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será 
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 
aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão. 

13.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das 
sanções previstas neste instrumento. 

CLAUSULA QUATORZE— DA PUBLICAÇÃO  
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GONCALVES:00988949350  
ON:  c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, 
ou=14483179000190, ou=Presencial, ou=Certificado 
PF Al, cn=SID CLEIA CARVALHO 
GONCALVES:00988949350 
Dados: 2022.02.25 17:37:21 -0300' 
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14.1. 0 extrato deste Contrato será publicado pelo CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 61, 
parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA QUINZE —  DO FORO 

15.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca deCarolina/MA, Estado do Maranhão, 
para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato. 

15.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, 
as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 

Carolina/MA 25 de fevereiro de • 

r- sN, 

ALEXANDREALJGUSTO INGEVCANAVIEIRA 
\j'residente do IMPIESEC 

CONTRATANTE  

SID CLEIA  CARVALHO 
Assinado de forma digital por  SID  CLEIA CARVALHO 

GONCALVES:00988949350 
DN: ,=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla vS, 

GONCALVES:00988949350 
ou=14483179000190, ou=Presencial, ou--Certificado PF Al, cn=SID 
CLEIA CARVALHO GONCALVES00988949350 
Dados: 2022.02.25 17:38:20 -0300'  

SID  CLÉIA CARVALHO GONÇALVES 
Sócia-Administradora da  WC  VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  

Nome: 	. Nome: 

CPF: 
'5G-3 

CPF:  G ,,,, qua 	-k--c-3 -- 0H 
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ANEXO I 

Item Descrição do Material 

Valor 
médio do 

maior 
desconto 

percentual 

Valor 
máximo 

estimando 
da despesa 
no período 

de 12 
meses 

Valor estimado 
da despesa no  
período de 12 
meses com a 

taxa de 
agenciamento 

1 

Contratação de empresa especializada 	na 
prestação de serviços de agenciamento de 
viagens, 	compreendendo 	a 	emissão, 
remarcação e cancelamento de bilhetes de 
passagens relativas ao transporte aéreo de 
membros, 	servidores 	e 	colaboradores 
eventuais, 	em 	âmbito 	nacional 	e 
internacional, reservas de hotéis e traslado. 

1,38% 54.989,52 55.759,00 
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