Universidade Federal da Paraíba
j Centro de Ciências Exatas e da Natureza
||

J

Contrato UFPB/CCEN N° 01/2019

CONTRATO UFPB/CCEN N9 01/2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE FAZEM ENTRE SI A CENTRO DE CIÊNCIAS

EXATAS E DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL

E A EMPRESA ECOS TURISMO LTDA.

O CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN/UFPB, inscrito no CNPJ/MF sob o n9.

24.098.477/0004-62, situado na Universidade Federal da Paraíba

Universit ária, Joã o Pessoa

-

PB - Brasil

- CEP

-

Campus I - Cidade

58051-900, neste ato representado por seu

Diretor, Professor José Roberto Soares do Nascimento, brasileiro, residente e domiciliado

na cidade de Joã o Pessoa /PB, sendo inscrita no CPF n9. 141.053.654- 87, doravante

denominada CONTRATANTE e a doravante denominada CONTRATANTE, e a ECOS TURISMO
LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n9 06.157.430/0001-06, sediada na Q QE 24 COMERCIO
LOCAL BLOCA "A' LOJA 11, GUARA II, BRASILIA/DF, CEP: 71-060- 610, doravante

designada

CONTRATADA, neste ato representada pela Sr.9 ANA FLAVIA CAPANEMA MERHEB,

portadora da Carteira de Identidade

n9 1.482.331, expedida pela SSP/DF, e CPF n9

665.495.741-53, tendo em vista o que consta no Processo n9 23074.047569/2018-16 e em

observâ ncia à s disposições da Lei n 9 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n9 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n9 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n 9 2.271, de 7
de julho de 1997 e da Instrução Normativa SEGES/MP n9 5, de 26 de maio de 2017 e suas
altera ções, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n9
44/2018, mediante as clá usulas e condi ções a seguir enunciadas.
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1. CLÁ USULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contrata çã o de Empresa para presta çã o de

servi ços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e dom ésticos n ã o

atendidos pelas companhias a é reas credenciadas, que ser ã o prestados nas condi ções
estabelecidas no Termo de Referê ncia, anexo do Edital .
1.2. Este Termo de Contrato vincula -se ao Edital do Pregã o, identificado no preâ mbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcri çã o.
1.3. Objeto da contrata çã o:

ITEM
01

DESCRI ÇÃO RESUMIDA DO ITEM

QUANTIDADE

VALOR TOTAL DO

ANUAL ESTIMADA

ITEM CONTRATADO
R$ 97.308,07

Repasse - voos dom ésticos - UASG:

153068

-

01

O item compreende:

Valores das tarifas, taxas de
embarque e outras taxas e multas
devidas às companhias a é reas em
raz ã o da emissã o, altera çã o,
cancelamento e reembolso de
bilhetes de passagem em voos
dom ésticos adquiridos.

TOTAL CONTRATADO

R$ 97.308,07

2. CLÁ USULA SEGUNDA - VIG ÊNCIA

2.1. O prazo de vigê ncia deste Termo de Contrato é de 12 ( doze meses ) podendo ser

prorrogado por interesse das partes at é o limite de 60 (sessenta ) meses, desde que haja
autoriza çã o formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1 .1.

Os servi ços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2.

A Administra çã o mantenha interesse na realiza çã o do servi ço;

2.1.3.

O valor
Administra çã o; e

2.1 .4.
2.1 .5.

do

contrato

permaneça

economicamente

vantajoso

a

para

A contratada manifeste expressamente interesse na prorroga çã o.
A CONTRATADA n ã o tem direito subjetivo à prorroga çã o contratual .

2.2. A prorroga çã o de contrato deverá ser promovida mediante celebra çã o de termo
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aditivo.
3. CLÁ USULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 . 0 valor estimado do contrato é de R$ 97.308,07 ( noventa e sete

mil e trezentos e oito

reais e sete centavos) .
3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que

os pagamentos devidos à

CONTRATADA depender ã o dos quantitativos de serviços efetivamente prestados;
3.3. No valor acima est ã o inclu ídas todas as despesas ordin á rias diretas e indiretas

decorrentes da execu çã o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenci á rios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra çã o, frete,
seguro e outros necessá rios ao cumprimento integral do objeto da contrata ção.
4. CLÁ USULA QUARTA - DOTA ÇÃ O OR ÇAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contrata çã o est ã o programadas em dota çã o

orçament á ria pró pria, prevista no or çamento da Uni ã o, para o exercício de 2019, na
classifica çã o abaixo:
Gest ã o/ Unidade: 15231/153068
Fonte : 8108000000

Elemento de Despesa : 339033
PI : OCCCU 09414N
5. CLÁ USULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condi ções a ele referentes
encontram -se definidos no Edital.
6. CLÁ USULA SEXTA - INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE

6.1. O preço é fixo e irreajust á vel.
7. CLÁ USULA SÉTIMA -REGIME DE EXECU ÇÃ O DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃ O

7.1. O regime de execu çã o dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que ser ã o empregados e a fiscaliza çã o pela CONTRATANTE sã o aqueles previstos
noTermo de Referê ncia, anexo do Edital.
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8. CLÁ USULA OITAVA - OBRIGA ÇÕ ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obriga ções da CONTRATANTE e da CONTRATADA sã o aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.
9. CLÁ USULA NONA - SANÇÕ ES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As san ções relacionadas à execuçã o do contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.
10. CLÁ USULA DÉCIMA - RESCISÃ O
10.1. 0 presente Termo de Contrato poder á ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78

da Lei n9 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicaçã o das san ções previstas no Termo de Referê ncia, anexo do Edital.
10.2. Os casos de rescisã o contratual ser ã o formalmente motivados, assegurando - se à

CONTRATADA o direito à pré via e ampla defesa .
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisã o

administrativa prevista no art. 77 da Lei n9 8.666, de 1993.
10.4. 0 termo de rescisã o, sempre que possível, ser á precedido:
10.4.1.

Balan ç o dos eventos contratuais j á cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2.

Relaçã o dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3.

Indeniza ções e multas.

11. CLÁ USULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA :
11.1.1.

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera çã o financeira;

11.1.2.

Interromper a execu çã o dos serviç os sob alega çã o de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

|\

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕ ES
12.1. Eventuais altera ções contratuais reger - se- ã o pela disciplina do art. 65 da Lei n9 8.666,

de 1993, bem como do ANEXO X da IN n. 05, de 2017.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acr éscimos

ou supressões que se fizerem necessá rios, at é o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato.
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12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § l 9 do art . 65 da Lei n 9 8.666, de 1993.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poder ã o exceder

o limite de 25% ( vinte e cinco por cento ) do valor inicial atualizado do contrato.
13. CLÁ USULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbir á à CONTRATANTE providenciar a publica çã o deste instrumento, por extrato,
no Di á rio Oficial da Uni ã o, no prazo previsto na Lei n 9 8.666, de 1993
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1. 0 Foro para solucionar os lit ígios que decorrerem da execu çã o deste Termo de

Contrato ser á o da Seçã o Judiciá ria de Joã o Pessoa - Justi ça Federal .

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
( duas ) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.
Joã o Pessoa, 15 de agosto de 2019.
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CONTRATO UFPB/CCEN N? 01/2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,

QUE FAZEM ENTRE SI A CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL

E A EMPRESA ECOS TURISMO LTDA .

O CENTRO DE CI ÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN/UFPB, inscrito no CNPJ/MF sob o n».

24.098.477/0004-62, situado na Universidade Federal da Para íba - Campus I
Universit á ria, Joã o Pessoa - PB - Brasil

-

- Cidade

CEP 58051-900, neste ato representado por seu

Diretor, Professor José Roberto Soares do Nascimento, brasileiro, residente e domiciliado
na cidade de Joã o Pessoa /PB, sendo inscrita no CPF n?. 141.053 . 654 -87, doravante

denominada CONTRATANTE e a doravante denominada CONTRATANTE, e a ECOS TURISMO
LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n ? 06.157.430/0001-06, sediada na Q QE 24 COMERCIO
LOCAL BLOCA "A' LOJA 11, GUARA II, BRASILIA/DF, CEP: 71-060-610, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pela Sr.- ANA FLAVIA CAPANEMA MERHEB,

portadora da Carteira de Identidade

n ^ 1.482.331, expedida pela SSP/ DF, e CPF n 5

665.495.741-53, tendo em vista o que consta no Processo n ^ 23074.047569/2018-16 e em

observâ ncia à s disposições da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n ? 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n ^ 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n? 2.271, de 7

de julho de 1997 e da Instruçã o Normativa SEGES/ MP n ^ 5, de 26 de maio de 2017 e suas
altera ções, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregã o nç
44/2018, mediante as clá usulas e condições a seguir enunciadas.

Universidade Federal da Paraí ba - Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Campus 1 - Cidade Universitária, Joào Pessoa - PB - Brasil
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1. CL Á USULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a Contrata çã o de Empresa para presta çã o de
serviç os de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e dom ésticos não

atendidos pelas companhias a é reas credenciadas, que ser ã o prestados nas condi ções
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula - se ao Edital do Pregã o, identificado no pre â mbulo e à

proposta vencedora, independentemente de transcri çã o.

1.3. Objeto da contrata çã o:

ITEM
01

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM

QUANTIDADE

VALOR TOTAL DO

ANUAL ESTIMADA

ITEM CONTRATADO

Repasse - voos domésticos - UASG:

153068

-

Valores

das

01

R $ 9.543,60

0 item compreende:
tarifas,

taxas

de

embarque e outras taxas e multas

•

devidas à s companhias a éreas em
raz ã o

da

emissã o,

altera çã o,

cancelamento e reembolso de
bilhetes de passagem em voos
dom ésticos adquiridos.
TOTAL CONTRATADO

R$ 9.543,60

2. CL Á USULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigê ncia deste Termo de Contrato é de 12 ( doze meses ) podendo ser
prorrogado por interesse das partes at é o limite de 60 ( sessenta ) meses, desde que haja

autoriza çã o formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1.
Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2.

A Administra çã o mantenha interesse na realiza çã o do serviç o;

2.1.3.

O

valor do contrato permaneça

economicamente

vantajoso

para

a

Administra çã o; e
2.1.4 .

A contratada manifeste expressamente interesse na prorroga çã o.

2.1.5 .

A CONTRATADA nã o tem direito subjetivo à prorroga çã o contratual.

2.2. A prorrogaçã o de contrato deverá ser promovida mediante celebraçã o de termo
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aditivo.
3. CL Á USULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. 0 valor estimado do contrato é de R $ 9.543,60 ( nove mil e quinhentos e quarenta e tr ês

reais e sessenta centavos) .
3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA depender ã o dos quantitativos de serviç os efetivamente prestados;
3.3. No valor acima est ã o incluídas todas as despesas ordiná rias diretas e indiretas

decorrentes da execu çã o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra çã o, frete,
seguro e outros necessá rios ao cumprimento integral do objeto da contrata çã o.
4. CLÁ USULA QUARTA - DOTA ÇÃO ORÇAMENT ÁR1A

4.1. As despesas decorrentes desta contrata çã o est ã o programadas em dota çã o
or çament á ria pr ó pria, prevista no or çamento da Uniã o, para o exercício de 2019, na
classifica çã o abaixo:
Gest ã o/Unidade: 15231/153068
Fonte: 8100000000

Elemento de Despesa : 339033
PI: M0000G19CNN
5. CL Á USULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram - se definidos no Edital.
6. CL ÁUSULA SEXTA - INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE

6.1. O preço é fixo e irreajustá vel.
7. CL ÁUSULA SÉTIMA -REGIME DE EXECUÇÃ O DOS SERVIÇOS E FISCALIZA ÇÃ O

7.1. O regime de execuçã o dos serviç os a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que ser ã o empregados e a fiscaliza çã o pela CONTRATANTE s ã o aqueles previstos
noTermo de Referê ncia, anexo do Edital.
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8. CL Á USULA OITAVA - OBRIGA ÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obriga ções da CONTRATANTE e da CONTRATADA s ã o aquelas previstas no Termo de

Refer ência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções relacionadas à execu çã o do contrato sã o aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.
10. CL ÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1. 0 presente Termo de Contrato poder á ser rescindido nas hip óteses previstas no art. 78

da Lei n 9 8.666, de 1993, com as consequ ê ncias indicadas no art . 80 da mesma Lei, sem
prejuí zo da aplica çã o das san ções previstas no Termo de Refer ê ncia, anexo do Edital.
10.2. Os casos de rescisã o contratual ser ã o formalmente motivados, assegurando - se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa .
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisã o

administrativa prevista no art. 77 da Lei n9 8.666, de 1993.
10.4. 0 termo de rescisã o, sempre que possível, ser á precedido:

10.4 . 1 .

Balan ço dos eventos contratuais j á cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4 . 2.

Rela çã o dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3.

Indeniza ções e multas.

11. CL Á USULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA :
11.1.1.

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera çã o financeira;

11.1.2.

Interromper a execuçã o dos servi ç os sob alega çã o de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CL Á USULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais altera ções contratuais reger- se- ã o pela disciplina do art. 65 da Lei n 9 8.666,

de 1993, bem como do ANEXO X da IN n. 05, de 2017.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acr éscimos

ou supressões que se fizerem necessá rios, até o. limite de 25% ( vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
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12.2 .1 . É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

pre ços, inclusive o acréscimo de que trata o § l 9 do art . 65 da Lei n 9 8.666, de 1993.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poder ã o exceder

o limite de 25% ( vinte e cinco por cento ) do valor inicial atualizado docontrato .
13. CLÁ USULA D É CIMA TERCEIRA - PUBLICA ÇÃ O

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publica çã o deste instrumento, por extrato,

no Di á rio Oficial da Uni ã o, no prazo previsto na Lei n 9 8.666, de 1993
14. CLÁ USULA D É CIMA QUARTA - FORO

14.1. O Foro para solucionar os lit ígios que decorrerem da execu çã o deste Termo de

Contrato será o da Seçã o Judici á ria de Joã o Pessoa - Justi ça Federal .
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
( duas ) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem , vai assinado pelos

contraentes.

de junho de 2019
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CI ÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
TERMO ADITIVIO N® 01/2020 - CCEN/UPPB

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM
ENTRE SI O CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E
DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA E A EMPRESA ECOS TURISMO

LTDA, NA FORMA ABAIXO.

O CENTRO DE CI ÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN/UFPB, com sede no Campus |

—

Cidade Universitá ria

—

Joã o Pessoa /PB, CEP 58051-900, inscrito no CNPJ sob o n ®

24.098.477/0004-62, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado

pelo Senhor JOSÉ ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO, Matrícula SIAPE n ® 03372100,
CPF N ® 141.053.654-87, nomeado pela PORTARIA/PROGEP/N ® 616 de 04.04.2017, e a
Empresa ECOS TURISMO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n® 06.157.430/0001-06, sediada

na Q QE 24 COMERCIO LOCAL BLOCA "A' LOJA 11, GUARA II, BRASILIA/DF, CEP: 71-060-

610, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sr. ® ANA FLAVIA
CAPANEMA MERHEB, portadora da Carteira de Identidade n ® 1.482.331, expedida pela
SSP/DF, e CPF n ® 665.495.741-53, tendo em vista o que consta no Processo n ®

23074.047569/ 2018 -16 e em observâ ncia à s disposições da Lei n ® 8.666, de 21 de

junho de 1993, do Decreto n® 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto 7.892, de 23 de

/

janeiro de 2013, e da Instruçã o Normativa SLTI/MPOG n ® 2, de 30 de abril de 2008 e

suas altera ções, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregã o Eletr ónico SRP 44/2018, mediante as clá usulas e condições a seguir, enunciadas.

v

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorroga ção da vigência do Contrato
firmado entre as partes em 15 de setembro de 2019, nos termos previstos em sua
CLÁ USULA SEGUNDA.

CLÁ USULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO
1.

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato pelo período
de 12 meses, ou seja, de 16 de setembro de 2020 ao dia 16 de setembro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.

O presente Termo Aditivo fundamenta -se em conformidade com a Lei n9.
8.666/93, o Decreto 2.271/97 e a Instrução Normativa SLTI n9. 02/2008.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

1.

A publicação resumida deste termo aditivo na imprensa oficial, que é condição
indispensá vel para sua eficá cia, ser á providenciada pela Administra çã o at é o
quinto dia útil do mê s seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.

CLÁ USULA QUINTA- DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁ USULAS

1.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato
inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo
em 03 ( tr ê s) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois

de lidas, sã o assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA,
e pelas testemunhas abaixo.
ANA FLAVIA
CAPANEMA

Assinado de forma digital por
ANA FLAVIA CAPANEMA

ANA FLAVIA CAPANEMA MERHEB
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinado de forma digital por

ANDERSON LUIZ
ANDERSON LUIZ SPINDOLA
SPINDOLA
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