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cLÁusuLA SEGUNDA - Do Preço

2.l. A CONTRATANTE, pagarëta contratada o valor anual estimado de até R$ 205.865,00' durante o período

de 12 (doze) meses;

2.1.1. Jaestão incluídas no preço total todos os tributos e demais encargos indispensáveis ao perfeito

cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato;

z: i. o valor mensal 
-pago 

variará conforme preço das passagens e valor da hospedagem'

2.2. EsteTermo de Contrato vincula-se ao gàitai do Pregão,-Identificado no preâmbulo acima, ao Termo de

Referência e à proposta vencedora independentemente da transcrição.

2.3. A CONTRATANTE pagará à CCiNTRATADA o preço das passagens e das hospedagens, de-acordo

com as tabelas praticadas pelas empresas concessionárias de transportes i o praticado pela rede hoteleira da

região desejada, vigentes à épo.u dâ prestação do serviço, incluindo as tarifas promocionais'

2.4. Sobre o valor da tari'fa cobrâda pélu, 
".pr"sas 

pelo fornecimento dos bilhetes de passagens e

hospedagem adquiridos pela CONTRATANTE seia apticãAa Remuneração do Agente de viagem no valor

EGPÂ
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CONTRATO N". 04/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE

VIAGENS, QL]E COMPREENDE A EMISSAO,

REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS

AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS E SERVIÇOS

CONGÊNERES, DE FORMA ESTIMADA PARA ATENDER

AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, QUE ENTRE SI

CELEBRAM, DE UM LADO, ESCOLA DE GOVERNANÇA
PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, E, DE OUTRO, A
EMPRESA DINASTIA VIAGENS E TUzuSMO LTDA EPP'

cLÁusuLA PRIMEIRA - Do Objeto
t.t. A presente liúação tem pór objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

iaru, pnfu'silõAo DE SERyIÇgS DE AGENCTAMENT9 DE yIAGENS' QUE g9MPREENDE

A --. ---núIsèio, REMARcAÇÃo P--- --^911çL"}-YTto DE

pASSAGEN3 ,q.EREIs, RoDovrÁRrAS E-rluvws E sERVIços CONGÊNERES' DE FORMA

ESTIMADA para atender as necessidades desta autarquia, conforme especificações contidas no Anexo

I, que constitui parte integrante e indissolúvel do presente Contrato e na proposta de Preços da

CONTRATADA.

Pelo presente instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ -
EGpA, com sede nesta cidade, sito à Av. José Malcher n. 900. Baino Nazaré, inscrita no CNPJ sob o no'

05.g14.i3710001-33, neste ato representada por sua Diretora Geral, EVANILZA DA CRUZ MARINHO

MACIEL, brasileira, portador do CPF n'. tig.tZO.202-82 e da carteira de identidade n'' 1477744 SSP/PA,

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA EPP'

pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta ôidade, sito à Trav. D. Romualdo de Seixas, 921-Umarizal

-Belém/pará- 66.050-110, fone: (gl) 3241.0879 I (gl) 99604-4278, e-mail: leandro@dinutlut._._oÏl!

ir-rscrita sob o cNPJ no 15.741.48110001-63, neste ato representada por LEANDRO ROSSY DE

CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n'. 3555892-SSP/PA, e do CPF n"' 661'593'172-72'

Casado, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de

seruiços, decorrente de procedimento licitatório promovido na modalidade Pregão Eletrônico n' 00212019'

.o* â,'-,puro na Lei n'.'8.666193 e alterações posteriores, e em conformidade com aautorização contida no

processo n".4i325512018, submetendo-se as partes às disposições do referido Diploma Legal e alterações

posteriores, que se regerá mediante as cláusula e condições seguintes:

de lo/o (um por cento).

Av.JoséMalchern'900.BairroNazaré-Belém/PA,CEP_66'035-120.
Fone/Fax: 3214-6822. E-mail: egpa'cornpras(0gnrail'çotf



r, rn,'"ç*r*'

a

GOVENNO DO

Secretaria de
Administração \*TPARA

t

clÁusuuq. TERCEIRA - Da Forma de Pagamento

3.1. O pagamento será efetuado em até:O (trintu) dias corridos do mês subsequente ao da execução dos

serviçoi, mediante protocolização da Nota piscaVÉecibo, devidamente atestado pelo responsável designado

pela CONTRATANTE;
3. I .l . A fatura mensal deverá vir:
a) acompanhada do contra-recibo de quitação e respectiva nota fiscal de serviço;

bj acompanhada de relatório informando as hospedagens realizadas e seus respectivos períodos e/ou as

pârrug"r5 emitidas, canceladas e/ou remarcadas, cãntando ainda do valor por passagem e total do período;

c) em letra legível, sem rasuras, erros ou omissões;

dj com a desclição resumida dos serviços prestados com hospedagem e alimentação.

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocoÍrer no prazo dJ O5 lcinco) dias úteis contado da datafinal

do período áe adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo esta acompanhada

dos documentos mencionados no $ 1o do art. 36 da Resolução no 00212008 - SEFA/PA;

3.1.2. Havendo erro na apresentãção da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa, o pagamento fic,ará sobiestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras' Nesta

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação' não

acarretando qualquer ônus para a Contratante;

3.1.3. A devolução da fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a contratada

suspenda a prestação dos serviços contratados pelo contratante;

3.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competentet

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota FiscaUFatura apresentada em relação

aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no $

ln do art. 36, da Resolução n" 002/2008 - SEFA/PA'

3.3. Será precedida consulta online junto ao SICAF antes do pagamento a ser. efetuado às empresas

vencedoras, para verificação da situação das mesmas, relativa àì condições de habilitação exigidas na

licitação, ou por meio dadocumentação anexada a farura relativa aos incisos II e IV, aÍt' 29 da Lei no

8.666193
3.4. Constatada a situação de irregularidade da contratada junto ao sICAF será providenciada a sua

advertência, por escrito, no sentido ã. qu., no prazo de 30 (trinta) dias, regularize o SICAF ou' no mesmo

prazo,apresente sua deiesa, sob pena de rescisão do contrato, esse prazo poderá ser prorrogado a critério da

Administração;
3.5. O faturamento deverá corresponder ao somatório do valor das tarifas cobradas por cada passagem aérea'

do valor das taxas aeroportuáriut . do valor da Remuneração do Agente de Viagem - RAV;

observação: Taxas aeroportuárias são os valores cobiados pelas autoridades aeroportuárias, pagos as

companhias aéreas além do valor da tarifa;

3.5.1 . Caso a contrataJa ofereça RAV igual ou inferior a (zero), não há que se falar em pagamento de RAV'

3.6. A liquidação será efetuará parcialminte de acordo com as passagens fornecidas; 
^

3.7. Cadafatura deverá vir acompanhada de mapa demonstrativo, com as seguintes informações:

2.5. A CONTRATADA se obriga, sempre que verificar a condição, assegurar o menor preço em ugor,

praticado por qualquer das com-panhias dos setores, mesmo que em carâter promocional, repassando à

contratanté todós os descontos e vantagens oferecidos que possam resultar em vantagem econômica para a

CONTRATANTE.

a) Número da requisição
Uj Oata de emissão da passagem ou período de hospedagem;

c) nome do passageiro/hosPede;

d) núrnero do bilhete (quando for passagem);

e) trecho/local da hosPedagem;

f) Valor da Tarifa;
g) Taxas aeroPotluárias;
ãi o"sconto contratual ou valor da remuneração do agente 49 uilg.t- - RAV;

i) lndicação de tarifa urãrOo (tarifanegociadá entre a"CONTRATADA e as companhias de Transporte);

Av, José Malcher n. 900. Baino Nazaré - Belém/PA, CEP - 66'035
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j) Diárias de Hospedagem;
k) Nome do hotel ou nome da Companhia de Transporte

3.8. No caso de faturas referentes às tarifas promoôionais deverá ser apresentado um mapa em separado das

demais;
3.9. Será considerado como data do pagamento o dia em que constaÍ como emitida a ordem bancánia;

3.10. euando do pagamento, será efètuãda a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

3.10.1 . A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de

prestação de serviços previstas nos $$5" -B a 5o-Edo artigo 18 da Lei Complementar;

3.1 1. Nos casos de eventuais atrasos áe pagamentos, desde que a Contratada não tenha conconido, de

alguma forma, para tanto, fica convenciònãOo que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,

"nìr" 
u data do vencimenio e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante aaplicaçâo da

seguinte formula:
EM=lxNxVP,onde:
EM - Encargos Moratórios;
N : Númerode dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP - Valor da parcela a ser Paga;
I - Índice de compensação financeira = 0,0001781, assim apurado:

1 = (TX)I = (íé1qQ) I = 0'0001781
f OS TX = Percentual da taxa anual = 6r5Vo

3.I2.ACONTRATANTE, fará o(s) pagamento(s) referido(s) nos itens anteriores desta cláusula através de

depósito em nome da CoNTRATADA, na conta corrente n". 310.886-4, da Agência 015 do Banco do

Estado do Pará S/A, conforme art. 1o do Decreto no.877, de 3lde março de 2008 e Instrução Normativa

n"0l 8/2008.
3.13. A co'tratada deverá realizar,no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da solicitação formalizada pela

Administração, reembolso de passagens não utilizadas pela contratante;

3.14. Findo o contrato, se exìstentã crédito em favoida Contratante que não possa ser abatido de fatura

pendente, deverá ser o valor ser recolhido aos cofres do Tesouro Estadual;

3.15. Caso a empresa não emita nota de crédito no prazo estipulado no item 3.13 ou não informe o valor dos

trechos não utilizados, o valor total de bilhete, pelo seu valor ãe face, será glosada em fatura a ser liquidada;

3.16. poderá ser deduzida do valor do Uíthete a ser reembolsado multa eventualmente cobrada pela

companhia de transporte, desde que devidamente comprovada'

CLÁSUSULA QUARTA - Do reajustamento dos preços

4.1. pela natvrezado serviço contratado, não haverá reajustes, repactuação ou alteração do preço contratado'

cLÁusuLA QUINTA - Da vigência:
5.l.Avigênciadopresenteajusìãserá de12(doze)meses,contadosapartirdesuaassinatura,podendoser
prorrogado se houver interesse da Administìação e frcarâ adstrita a vigências dos respectivos créditos

orçamãntários, até o limite de 60 (sessenta) meses' conforme disciplinado no contrato'

CLÁUSULA SEXTA - Da Garantia de Execução

6.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter do montante a

pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenização e ressarcimentos devidos pela

CONTRATADA;

CLÁUSULA SÉrrVr.4 - Das Obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE

7.1. As obrigações da Contratante e ãa Contratada são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo I do

Edital.

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66'035-120
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CLÁUSULA OITAVA - Das Alterações
8.1 . Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei. 8'666193;

8.2. A Contratada é obrigada aaceiÍar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem necessários, ate o limite de 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

8.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de

25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA NONA - Das Vedações
9.1. E vedado a CONTRATADA:
9.1 .l . Caucionar ou utilizar esta Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

9.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE'

salvo nos casos previstos e, lei.

^ffil*ïrri: 
\*TPARA

CLÁUSULA DÉCIMA - Do regime de execução dos Serviços e Fiscalização

10.1. O Os serviços ora contrataãas serão executados de forma indireta pela Contratada e os materiais que

serão empregadoi bem como a fiscalização do Contratante são aqueles previstos no Termo de Referência'

Anexo I do Edital;

CLÁUSULA DÉCIMA pRIMEIRA - Das Obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE

ll.l. As obrigações da Contratante e da Contrataãa são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo I

do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÀ - Do Crédito pelo qual correrá a despesa

12.1. As despesas decorrentes da execução do presõnte Contrato estão programadas em dotações

orçamentárias própria, prevista no orçamento do Estado conforme classificações:

F uncional Programátic a: 04.1 28. I 424 -607 7 I 0 4.33 1'l 424-8245

Fonte de Recurso: 0101 000000

Elemento de Despesa: 339033 1339039

Funcional Programátic a: 08.244.1 443 -8399

Fonte de Recurso: 0307003171
Elemento de Despesa: 339033

12.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender as

despesas da mesma nuìur"rí, cuja aiocação sórá feita no inicio de cada exercício financeiro'

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Legislação Aplicável
13,1. Aplicam-se ao presente Contrato e, esieciaimentè aos casos omissos' Íls disposições da Lei no'

g.666193, a Lei Fedeial n. 10.520/2002, a Lãi estadual n'. 6.47412002 e suas alterações, bem como a

Resolução Estadual n" 00212008 e a Instrução Normativa n" 00212008 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Da Responsabilidade Trabalhista
14.1. Fica estabelecido quìe a GONTRATADA é considerada,patatodos os fins e efeitos jurídicos,-como

única e exclusiva respolsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciarias relativas aos profissionais

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66'035-120
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utilizados na execução dos serviços objeto do presente Contrato, permanecendo a CONTRATANTE isenta

de toda e qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Responsabilidade Contratual
15.1. Fica estabelecido qì. u r"rponsabilidãde imediata pela direção e coordenação dos trabalhos será

exercida por meio de empregados do quadro permanente da CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA RCSCiSãO

16.1. Este Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou na ocorrência de qualquer uma das

hipóteses previstas nos artigos 77 e'.8 âa Lei Federal n'. 8.666193, ou por ato unilateral e escrito da

Aàministração nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666193

16.2. A, rescisão contratual que trata o inciso I do art. 78, acarreta as consequências previstas no art' 80,

incisos I a IV, ambos da Lei federal n'8.66619.3

16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa,

corrforme previsto no art. '77 daLei n". 8'666193;

16.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados assegurando-se à Contratada o direito à

prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA _ DAS PENAIidAdCS CAbíVEiS

l7.l . Corn fundamento no art.1 1 da Lei Estadual n" 6.47412002, concomitante com o art.7o da Lei Federal no

10.52012002, frcarâ impedida de contratar com o Estado do Pará e será descredenciado do SICAF e do

cadastro de fornecedores da CoNTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa'

sern prejuízo da rescisão unilateral do contrato e'da aplicaçao de multa de até 40% (quarenta por cento) sobre

o valo total da contratação, a CONTRATADA que:

a) apresentar documentação falsa;

b)fraudar a execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo;

d) cometer fraude fiscal; e/ou

e) fizer declaração falsa'
lj.2. para fins do ite; ,,c" reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, patâgrafo

único, 96 e 97, parítgrafo único da Lei n' 8'666193

17.3. Corn fundamento nos arts. g6 e 87, incisos I e IV, da Lei n'8.666193; E e no arr..7o da Lei no

1O.5ZO1Z00Z, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto'

garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser 
-apenada, 

isoladamente' ou juntamente com as

multas definidas nos itens *74.4' e"74.6",e nas iabelas 2 a3 abaixo, com as seguintes penalidades:

a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Escola de

Governança Pública do Estado do Paú - EGPA, por pfazo não superior a 02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou conirataì com a Administração Pública enquanto perduraram os

motivos determinantes da puniçao ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria aúoridade que

aplicou a penalidade que será concedida ,..pï. que a CON-|RATADA ressarcir a Administração pelos

prej uízos resultantes e àpOs decorrido o pÍazo Oã sançao aplicada com base no inciso anterior; ou

d) Impedimento de licitàr e contratar com o Estado do paia e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas

de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.4'daLei n" 10'52012002,peloptazo

de até 05 (cinco) anos;

17.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório' a CONTRATADA

estará sujeita à aplicação áe multa de até 30%o (trinta por cento) d-o valor global do contrato;

17.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a Lxecuçao do contrato após 05 (cinco) dias úteis' contados da

data de assinatura do contrato;

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66'035-120'
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b) Deixar de realizar, sem causajustificada, os serviços definidos no contrato por 03 (três) dias seguidos oupor I 0 (dez) dias intercalados;
l7'6' No caso do cometimento das infrações elencadas nas alíneas "a" e qb, do item I4.5, a contratada
poderá ser sancionada com multa de até 10oÁ do valor global do contrato;
17 '7 ' A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA enquadrar-se em pelo
lÌlenos uma das situações previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações conforme tabela0l deste item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos cumulàtivamente;

TABELA 01

GRAU DA
INFRAÇÃO

PONTOS DA
INFRAÇÃo

I 2

,)
J

-) 4

4 5

5 8

6 10

17.8. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 02

GRAU CORRESPONDENCIA
(R$)

1,0 400,00

2,0 600,00

3,0 900,00

4,0 1 .100,00

5 0 3.000,00

TABELA 03

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66.035-120.
Fone/Fax: 32 1 4 -6822. E-mail : egpa. cornplg$l@gnr ail.corn
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Executar serviço incompleto, paliativo,
provisório como por carátter permanente,
ou deixar de providenciar recomposição
complementar.

02 Por ocorrência



ã'$fEG PA 7
GOVÉANO DO

l!ca:t d. 6sy!,i;htÂ PibJ(r

^,ïilïJilil; HFTPARA

02

Fornecer informação falsa ou prejudicial a
prestação de serviço que acarrete danos ou
prejuizo a Contratante e seus usuário bem
como a sua imagem.

02 Por ocorrência

03
Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços
contratados.

06 Por dia e por tarefa designada

04
Destruir ou danificar documentos por culpa
ou dolo de seus agentes. 03 Por ocorrência

05
Recusar a execução de serviço
determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado,

05 Por ocorrência

06
Permitir situação que crie a possibilidade
de causar ou que cause dano Íïsico, lesão
corporal ou consequências letais.

06 Por ocorrência

Para os itens a deixar de:

07
Manter a documentação de habilitação
atualizada. 01 Por item e por ocorrência

08
Cumprir horário estabelecido pelo contrato
ou determinado pela FISCALIZAÇÃO. 01 Por ocorrência

09
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar da FISCALIZAÇ ÃO. 02 Por ocorrência

10

Entregar ou entregar com
incompleta documentação
cláusula de pagamento.

atraso ou
exigida na 01 Por ocorrência e por dia

l1

Entregar ou entregar com atraso os
esclarecimentos formais solicitados para
sanar as inconsistências ou dúvidas
suscitadas durante a análise da
documentação exigida por força do
contrato.

02 Por ocorrência e por dia

12

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e
seus anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente
notificada pela unidade fiscalizadora.

03 Por item e por ocorrência

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/pA, CEp _ 66.035_120
Fon e/Fax : 32 I 4 -6822. E-mai I ; egpa. cornpras (@, gnr ai L corn
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17'9' Quando do descumprimento de obrigações da CONTRATADA especificadas no contrato, aCONTRATADA, caso não sejam acatadas suas jústificativas, estará sujeita à penalidade de multa entre 0,1%oe 0'5oÁ do valor do contrato, por item obrigatório descumpiido, limitado ao percentual máximo de 2yo, sedescumprido mais I (um) item obrigatório concomitant"-"Àt"
l7' l0' O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
a) se o valor das faturas for insuficiente, fica a GoNTRATADA obrigada a recolher a importância devida noprazo de I 5 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
b) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela C9NTRATADA aocONTRATANTE, este será encaminhado paia inscrição em dívida ativa.
l7'11' o contrato, sem prejuízo das multàs e demais cominações legais previstas no contrato, poderá serrescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 7g, incisos I aXII e XVII, da Lei n'8.666193.
17 '12' A CONTRATADA, em caso de inexecução total ou parcial das obrigações objeto deste instrumento,fica sujeita às disposições do art. 86 e 87 da r.ei n". s.a6eì91, podendo r.i-tt. apliËada uma ou mais das
seguintes penalidades:
a) advertência;
a' 1 ) Em caso de haver 02 (duas) reincidências de advertência, será aplicada multa de l0%o (dezpor cento)
sobre o valor mensal do contrato;
b) multa de 3%o (três por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato, por atraso na execução dos serviços
ou descumprimento de quaisquer cláusulas do contrato, edital e anexos;
c) multa de 3% (três por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato e de l0%o (dez por cento) do valor
global do contrato, por inexecução parcial ou total do objeto contratado, recolhido ìo pi-o de 15 (quinze)
dias corridos, contados da comunicação oficial;
d) multa de 10Yo (dez por cento) do valor da global de empenho, por inexecução parcial ou total
e) suspensão temporária de participar em licitação e impòdimenio de contratu, óorn a EGpA, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Estado do pará e, consequentemente, o
cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na imprensa Oficial, após ciência ao interessado;
17.13. As penalidades não são gradativas, podendo a CONTRATANTE, aplicar a penalidade que melhor
lhe convier, exceto a descrita no subitem a. I desta cláusula que deverá obedecer sua propria regra;
17.14. Não serão aplicadas multas decorrentes de caso fortuito ou força maior, desdó que sejam devidamente
comprovados;
17.15. O valor da multa será descontado do pagamento à CONTRATADA pela execução dos serviços
objeto deste ajuste;
17.16' A aplicação das penalidades deverá concretizar-se após comunicação por escrito, dirigida à
CONTRATADA infratora, resguardando-se o direito de defesá no prazo Oe ôs 1óinco) dias, a coúar do
recebimento da notifi cação;
17.17. A rescisão injustificada do contrato, provocada pela contratada implicará de pleno direito, a cobrança
pela contratante de multa equivalente a 10%o do valor global do contrato;
l7'18. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no cÍÌso de impedimento de licitar e
contratar com a Adrninistração, o licitante deverá ser descredenciado do referido sistôma por igual período
ao de seu impedimento sem prejuízo das multas previstas no edital e no Contrato e das dernaiúom^inações
legais.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Da pubticação
18.1' O presente Contrato será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial, em conformidade com o
disposto no Parágrafo Único do artigo 61 da Lei no.8.666193,às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do Término das Obrigações
19.1. As obrigações aqui contratadas se exaurem, relativamente ao CONTRATANTE, pelo pagamento dos
serviços contratados e, relativamente à CONTRATADA, pela execução dos serviços proiostos.

Av. José Malcher n. 900. Baino Nazaré - Belém/pA, CEp - 66.035-120.
Fone/Fax: 3214-6822. E-mail : egpa.cornoras(â,ìsnrail.corn
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clÁusur,a vtcÉssruA - Do Foro
20' l' Fica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer questões jurídicas porventura
suscitadas em decorrência deste instrumento que não puà.rr. ser solúcionàOu. po, ,onrJnro.

9GOVEnile Dp

E' por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para
um só fim, juntamente com as testemuúas abaixo identificadas.

Belém, 01 de julho de2019.

EVANILZA DA CRUZ MACIEL
Diretor-

LEANDRO CARVALHO
DINASTIA WAGENS E TURISMO LTDA EPP

Contratada

Testemunhas:

I Crr,íí,

1

CPF: 2-o\

Av. José Malçher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66.035-120
FonelFax: 3 2 1 4 -6822. E-mai I : egpa, cornpra-s(rJ gm ail. çon
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCTA

Processo n". 47325512018.
Modal i dad e : Pregão El etrôni co n' . 002 I 2019-EGPA

1. OBJETO: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE COMPREENDE A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E
CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FLTIVIAIS E SERVIÇOS
CONGÊNERES, DE FORMA ESTIMADA para atender as necessidades desta autarquia.

l.l. A ernpresa vencedoraterâ que manter sede e/ou escritório para pronto atendimento desta Autarquia na

cidade de Belém -Parâ, para pronto atendimento 24horas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAçÃO: A contratação em pauta justifica-se em função do

deslocamento dos servidores e colaboradores da ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO
DO PARÁ, para promoção e participação em treinamentos, cursos, reuniões de trabalho, eventos, entre

outras atividades que sejarn do interesse do Governança Pública do Estado do Pará.

3. DO VALOR ESTIMADO
Cunrprindo o disposto no Decreto Estadual n". 1.10612014, o valor total médio das taxas administrativas
(Remuneração do Agente de Viagem) para a contratação em tela, esta estimado em:

a) Passagens aéreas: L%o

b) Diárias de Hospedagem: loÁ

4. DAS ESPECIFICAÇOES E DO VALOR ESTIMADO
4.1. O valor total anual estimado a ser executado é de R$ 205,865,00.
4.2. O valor anual acima é estimativo e servirá tão somente de subsídio aos licitantes na formulação de suas

propostas, bem como para o Pregoeiro e a Equipe de Apoio na análise e aferição da proposta mais vantajosa

païa a EGPA. Assim sendo, as quantidades e valores acima não constituem, em hipótese alguma,

cornpromissos futuros para o EGPA, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados com

quantidades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da

EGPA, seÍÌ'ì que isso justifique qualquer indenização à Contratada.

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66.035-120.
Fone/Fax: 3214-6822. E-mail : ç'gpa.cornpras(0gr.rrail'corlr

ITEM ESPECIFICAÇÃO

QTD.
ANUAL DE
EMISSÕES

(A)

VALOR
ESTIMADO

GLOBAL
(B)

REMUNERAÇÃO
DO AGENTE DE

VIAGEM
(c)

íRAV x Otd. Emissões)

VLR. ANUAL
(D)

(D-B + C)

01

Agenciamento de viagens,
que compreende a ernissão,
remarcação e cancelamento
de passagens aéreas,

rodoviárias e fluviais.

124 R$ 183.240,93
R$ 0,07

(sete

centavos)

R$ 183.241,00
(cento e

oitenta e três
mil, duzentos
e quarenta e

um reais)

02
Serviços Congêneres
(Hospedagem com
alimentação ern hotéis)

8 R$ 22.624,00
R$ 0,00

(zero reais)

R$ 22.624,00
(vinte e dois

mil,
seiscentos e

vinte e quatro
reais)

TOTAL ANUAL GLOBAL ESTIMADO R$ 205.865,00
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4.3. Nos valores descritos na tabela acima já estão inclusos as taxas administrativas a serem desembolsadas.

5. DO FORNECIMENTO DAS PASSAGENS
5.1. O gestor do contrato será informado pela CONTRATADA sobre as regras tarifárias vigentes nas
companhias aéreas que operam viagens regulares no território nacional, bem como suas alterações.
5.2. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá fornecer a EGPA, informações atualizadas de
itinerários, horários de partida e chegada, incluindo escalas e conexões, tarifas nacionais e regionais,
periodicidade de voos e de variação de tarifas, inclusive promocionais, colaborando na def,rnição do melhor
roteiro e informando sobre eventuais vantagens que a EGPA possa obter, sem que isso implique acréscimo
nos preços contratados;
5.3. Antes da emissão do bilhete de passagem, a CONTRATADA deverá efetuar pesquisa de tarifas, que no
momento estiverem sendo praticadas pelas companhias aéreas, devendo sempre que possível optar pela de
menor valor;
5.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de arte 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado
pela Adrninistração, documentação contendo os valores efetivamente cobrados pelas empresas aéreas para
passagens já emitidas;
5.3.2. Havendo diferença em desfavor da Administração, entre o valor cobrado e o valor informado pela
companhia aérea, a CONTRATADA deverá adotar providências com objetivo de devolver os valores
cobrados a maior por meio de notas de crédito;
5.3.3. A CONTRATADA repassará à COMTRATANTE todas as vantagens e tarifas-acordo (tarifa
negociada entre a CONTRATADA e as empresa de transportes) que vier celebrar com as companhias de

transportes;
5.3.4. A Remuneração do Agente de Viagem - RAV será paga por operação relativa à emissão de cada

passagem e/ou hospedagem, cancelamento ou remarcação;
5.3.4.1. Caso a CONTRATADA ofereça RAV igual ou inferior a 0 (zero), não há que se falar em

pagamento ou reajuste da RAV;
5.4. A CONTRATADA deverá apresentar à EGPA relatório informatizado com os preços praticados pelas

companhias aéreas pesquisadas, mediante informação expedida pelas companhias aéreas em papel timbrado,
para verificação se esses valores, inclusive os promocionais, são os devidamente registrados no

Departamento de Aviação Civil - DAC, logo depois de efetuada a reserva e emitido o bilhete;
5.4.1. A CONTRATADA deverá operar com as principais empresas rodoviárias que atuam regularmente no

mercado regional e nacional;
5.5. As ordens de passagens deverão ser emitidas para todas as cidades atendidas por linhas regulares de

transporte aéreo, rodoviários e fluviais, informando ao fìscal do contrato, o número do bilhete, código de

transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e taxas de embarque.
5.6. O fornecimento das passagens será condicionado à requisição das mesmas, pela EGPA, através do

documento de Requisição de Passagem;
5.7. As solicitações se darão através de requisição encaminhada via fax ou e-mail, devidamente autorizadas
pela Coordenadoria de Suporte Operacional - CSOP e/ou fiscal do contratol
5.8. A prestação do serviço, nele incluídos as atividades de reserva, marcação e emissão dos

bilhetes/passagens aéreas, rodoviárias e fluviais, solicitadas pela EGPA, observará o ptazo de entrega de 2
(duas) horas para passagens nacionais e 04 (quatro) horas, ambas consecutivas, contadas da solicitação;
5,9. A confirmação das reservas poderá ser feita até24 (vinte e quatro) horas antes do embarque.
5.10. A reserva para os voos deverão ser providenciadas pela CONTRATADA por meio de terminal
interligado às companhias aéreas, imediatamente após o recebimento da requisição em nome do beneficiário
indicado na solicitação, bem como a emissão do respectivo bilhete de passagem após confirmação por parte

da coordenadoria de suporte operacional e/ou fiscal do contrato;
5.11. Será de responsabilidade da CONTRATADA reservar, emitir, matcar, remarcar, alternar, confìrmar e

reconfirmar as passagens aéreas, rodovirírias e fluviais para rotas nacionais e regionais, inclusive o retorno,
irrdo imediatarnente aos terminais quando o sistema da companhias estiverem fora do ar e o prazo paru a

entrega do bilhete for exíguo;

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66.035-120.
Fone/Fax: 321 4-6822. E-mail : egpa.cornpras(0gnrail.cQJn
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5'12' Caberá à CONTRATADA apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade devagas nas datas e horários requisitados, bem como adotar outras medidas necessárias à confirmação dasreservas solicitadas;
5'13' A CONTRATADA efetuará reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitadopela EGPA' que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e feriados,
devendo o bilhete estar à disposição da EGPA em tempo iaal puíuo embarque do passageiro.
5'14' A CONTRATADA adotará as medidas necessárias puruprornouer o cancelamento de passagens e/ou
trechos não-utilizados, independentemente de justificatiuu po. pâ.t, ou EGPA.
5'15' A CONTRATADA providenciaráasubstituição de pasiagens quando ocoÍrer mudanças de itinerário
de viagem ou de desdobramento de percurso, mediante aocument olciat apresentado pela EGpA.a) Nos casos em que houver aumento de custo, a CONTRATADA apresentará requisição de valor
complementar;

!)^\gt casos em que houver diminuição de custo, a CoNTRATADA emitirá ordem de crédito a favor daEGPA' a ser utilizada como abatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento do oficio.
5'16' A CONTRATADA promoverá o reembolso de passagens não utilizadas pela EGPA, mediante
s-olicitação feita por meio de documento oficial, no prazo máximã de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
do referido documento, com emissão de ordem de õrédito a favor da EGpA, a'ser uiilizado como abatimento
no valor de fatura posterior.
5.17' A CONTRATADA emitirá relatórios mensais, constando as seguintes informações:
a) Para bilhetes utilizados: daÍa da emissão, nome do passageiro, À'do bilhete, tiecho, tarifa plena, tarifa
aplicada, Remuneração do Agente de Viagem - RAV, e ôentro de custo;
b) Para bilhetes não utilizados: no do bilhete, tarifa aplicada, multa pela não utilização, taxas, impostos e
centro de custo.
5. I 8. A entrega dos bilhetes de passagens, usualmente, deverá ocorrer na sede da EGpA, localizada na Av.
José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66.035-120, e, excepcionalmente em outro local que
for indicado pela contratante.
5'19. Desde que, prévia e expressamente determinado pela EGPA na requisição de passagens, estas poderão
ser entregues em outros locais e horários não convencionais, ou ainda, em se fazendo necessário, colócadas à
disposição dos usuários nos balcões das companhias aéreas nos aeroportos.
5.20. Na ocorrência da EGPA não confirmar a reserva dentro do prazo consignado para a manutenção do
preço informado, a empresa ficará desobrigada de manter o menor preço, sendo u puirugm adquirida pelo
valor de mercado para a data da efetiva confirmação.
5,21 . O pagamento da passagem aérea dar-se-á de acordo com o estipulado contratualmente.

6. DA HOSPEDAGEM E ALTMENTAÇÃO.
6' 1 . Apresentar a disponibilidade de locais de hospedagem, como também de preços promocionais conforme
especificações contidas nas solicitações.
6'2. Pesquisar preço e informar, por meio de e-mail, para cada solicitação de hospedagem, contendo no
mínimo 03 (três) pesquisas de hotéis, no qual deverão ser informados os r.noró, prèços para os dias
solicitados, observando sempre as promoções.
6.3. Fornecer sempre a comprovação dos valores vigentes dos preços de hospedagem por hotel.
6.4. Todas as faturas de hotéis devem vir acompanhadas com a nota de check-ouido trOspeae no hotel.
6.5' O relatório de fechamento de hotel, bem como afat:ur4 devem conter os seguintes dàdos: hotel, nome do
hóspede, valor tarifa cheia, tarifa cobrada, check-out do hotel em que o hóspeãe se hospedou, e valor final
cobrado, com taxas.
6.6' Estão compreendidos nos serviços a serem executados pela futura contratada:
a) a reserva, marcação e remarcação de hospedagem.
b) a apresentação da disponibilidade de locais e datas de hospedagem, como também de preços
promocionais, conforme especificações contidas na solicitação.
c) a pesquisa de preço e informação, por meio de e-mail, para cada solicitação de hospedagem, contendo no
mínimo 03 (três) pesquisas de hotéis, no qual deverão ser informados os ."nor", pregos para os dias
solicitados, observando sempre as promoções.

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/pA, CEp - 66.035-120
Fone/Fax: 321 4 -6822. E-mai I : egpa. cornpras(0gnrail.corn
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para definição de locais e condições de hospedagem e alimen tação (cafeda manhã,

6'8' Emitir reserva de hospedagem somente quando estiver autorizad,opelo responsável;6'9' Entregar "voucllER"de hospedagem em até 72h(setenta e duas horas).6'9' l ' comuni"ut u:.^c-9Ì[nnraNreJpossíveis cancelamentos de serviços de hospedagem a ser paga pelaEGPA' ficando a GoNTRATADA ouiigaaa a providenciar outra hospedagem nas mesmas condições depreço, compatíveis com a anteriormente eicolhidâ;
6'9'2' suspender ou.interromper o fornecimento ou os serviços prestados, quando solicitados;6'9'3' Ernitir nota de crédito ern favor da EGPA, no prurà ã. :o 6rintuj dias corriJos, correspondente àshospedagens porventura não utilizadas;
6'9'3'l' caso não ocorra o referido reembolso no prazo estabelecido, os valores correspondentes ashospedagens devolvidas serão glosados em fatura u,., fïqriJuau;
6' l0' o cafe da manhã deverá estar incluso no valor da diariae será servido no restaurante do hotel;6'10'l' Providenciar serviço de hospedagem nacional ou internacional,.or m.rurao de refeições tipo(alnroço e jantar), conforme solicitação desta EGpA.
6'11' os hotéis postos à disposição ãevem.contemplar as categorias de 02 (duas) a 05 (cinco) estrelas, ou de
T:-rd-o com a disponibilidade de cada localidade; 

I '-o--

6'1l'l'QuantoaotipodequartoaserutilizadoserádefinidopelaEGPAdeacordocomosetorrequisitante.
6'12' Poderá ser solicitado-até 03 (três) orçamentos de modo que se verifique que o preço ofertadocorresponde ao valor praticado no mercado, observando rarpra u, promoções;
6' 13' A CONTRATADA deverá emitir mensalmente . .n.urniúu. a EGpA relatório das reservas em ordemal fabética de nome do servidor/hospede oficial, com a data da reserva e estada, nome do hotel, valor da diâriae demais serviços que couber;
6'13'1' Fornecer sempre q.ue solicitado pelo CONTRATANTE a comprovação dos valores vigentes dospreços de hospedagem por hotel;
6'14' A EGPA ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade em relação aos gastos que não constaremdos itens anteriores sendo de inreira r.rpon.ubilidadË dos hó;;;;;. o consumo destes,

7. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
são obrigações da GONTRATADA, sem prejuízo a outras deco*entes de lei:7'l' Executar o serviço, objeto do preìente._contrato, rigorosamente dentro das normas e exigênciasestabelecidas pela legislação vigente, responsa.bilizando-se inï"giatrnente pelo seu fiel cumprimento;
7 '2' Realizar os serviços e nas formas e condições estabeleciías neste termo, toda veze de acordo com asol icitação da CONTRATANTE;
7'3' Prestar os serviços todos os dias úteis da semana e nos finais de semana e feriados, através de sistema deatendimento 24 (vinte e quatro) horas, por meio de telefone fixo e celular, central de-telefonia (callcenter),bem como de outros YYttot a.serem disponibilizados pela coúinaraDA, os quais deverão permitir ao(s)usuário(s) responsável(eis) realizar alteração ou emissãà de bilhete, inclusive em dias não uteis;7'4' Prestar assessoramento para definiçao de melhor roteiro, horário, frequência de embarque de voos,ônibus e embarcações (parlida/chegada) ã retirada dos bilhetes, b.r .oro das tarifas promocionais à épocada_emissão das passagens e hospedãgens;
7'5' Fornecer passagens nacionais e iniernacionais, bem como providenciar a hospedagem nos mesmosdestinos' para quaisquer destinos servidos por linhas regulares de transporte; emitir ordens de passagens e/oude hospedagern, informando à unidade fìscalizadora dã contrato ou ao favorecido (quando permitido pelaEGPA) o número do bilhete, voucher de hospedag"-, .ãáigo de transmissao, nà1n" da compaúia detransporte e/ou hotel, valor dos trechos e taxas dó ernü"urque; "-
7'6' Providenciar alterações de datas e horários nas passagens, cancelamentos e/ou substituição de bilhetes jáemitidos, bem como das reservas de hospedagens confirmãdas;
7 '7 ' Pagar as companhias de transporte, nos prazos pactuados em suas avenças especificas, os bilhetesemitidos' ficando estabelecido què u EGPÁ nao 

'responder{ 
sob qualquer hipótese, solidária ousubsidiariamente, por esse pagamento

3;i;if,,,ïïïtï#ï:ïìì::Í:.nu 
.u,u,u, no prazo de 30 (trinta) dias, do valor da passasem e/ou hospedagem

Av' José Malcher n. 900. Baino Nazaré - Berém,/pA, cEp - 66.03s-120.
Fone/Fax: 321 4-6822. E-mail: egna.cornprasíâ,ìgmail.corn
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7'8' I ' Não havendo fatura a ser emitida, em virtude de rescisão ou extinção do contrato, esse valor deverá serreembolsado pela cONTRATADA, deduzidas as taxas/multìr ráurua* pelas companhias.7'9' Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou 
"r-putt", 

os serviços objeto da presente Licitação,responsabilizando-se integralmente por toda a execução di- ,n.mo sendo védada a subcontração outransferência de responsabilidade;
7' 10' Repassar a GONTRATANTE os descontos promocionais que venham a ser concedidos pelascompanhias de tráfego aéreo, terrestre e fluvial, bem cãmo nas diárias dos hotéis, quer em função de horário,época do ano, promoções especiais e outros;
7'10'1 ' Pesquisar tarifas, antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendopraticadas pelas companhias de transporte, devendo r".pr" q.Llossível optar pela de menor valor;7'10'2' A CONTRATADA deverã lustincar ot -ãiluo'.--i.to, quuì, nao foi possível optar pelapassagem/hospedagem de menor valor;
7'10'3' Apresentar alternativas viáveis, no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horríriosrequisitados, bem como adotar outras medias necessárias à confirmação das reservas solicitadas;7'll' Efetuar reservas e emissão de bilhetes de passagens e hospedagens em cariúer de urgência, quandosolicitado pela CoNTRATANTE, que poderá o"orr.i fora do horário de expediente, inclusive sábados,domingos e feriados, devendo o uiltretè ser colocado a disposição do viajante 

"rn 
t"-po hábil para oembarque do passageiro;

7 '12' Entregar os bilhetes de passagens e hospedagens diretamente ao servidor responsável pelo serviço noârnbito da GoNTRATANTE ou u ortto designado]por e-mail ou.rn meio físico, no prazo de até (y2(duas)horas para trechos nacionais e de até 04 @uatro)'horas para trechos internacionais, contado a partir daautorização de emissão, salvo se solicitados ióra do horá.io àe 
"*p"aiente 

da CONTRATADA;
7 '12'1' No caso do não cumprimento do prazo estipulado para aËmissão da passagem/hospedagem, havendornajoração da tarifa em relação ao valor verincaao na reserva, tal diferença será glosad a pelaCONTRATANTE;
7'12'2' Quando os bilhetes forem solicitados fora do horário de expediente oprazo,a forma e o local deveser previamente combinado com o solicitante;
7'13' Adotar medidas,.necessárias para o cancelamento de passagens/hospedagens e/ou trechos nãoutilizados, a partir de solicitação da CONTnATANTE;
7.14' Substituir passagens (remarcação) quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou dedesdobramento de percurso, mediante solicitação da GONTRATANTE;
7 '1 4 '1 ' Quando houver aumento de custo - emitir ordem de debito pelo valor complementar; e
7 '14'2' Quando houver diminuição de custo - emitir ordem de crédito a favor da ËGp,q, a ser utilizada comoabatimento no valor da fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da datado recebimento
da notificação;
7' 15' Aceitar e facilitar a fiscalização da pessoa credenciada pelo CoNTRATANTE, atendendo prontamente
às observações e exigências apresentadas;
7'16'Manter, durante todaaexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habiritação e qualificação exigidas pela GOúTRATANTE;
7 '17 ' Aceitar nas mesmas condições contratuais, ôs acréscimos ou supressões até 25%io (vinte e cinco porcento) do valor inicial, atualizado, do contrato, conforme disposto no $1" do art. 65 da Lei Federal no.8.666/93;
7'18' Responsabilizarem-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quandõ em oconência da espécie rorém vítimas seus empregados ouprepostos no desempenho do fornecimento destinados uo 

"urnpiirnento 
do objeto deste contrato, ou em

conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependênóiu do cONtRerANrp;
7'19' Responsabilizar-se pelo pagamento de multas, impoitos, taxas ou outras despesas de qualquernatureza
impostas á CONTRATADA em decorrência de inenciência, atrasos ou irregularidades cometidas na
execução dos serviços prestados, bem como pelo descumprimento, de qualquer ciáusula ou condições deste
Contrato;
7'20' Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos necessários;

Av. José Malcher n. 900. Baino Nazaré - Belém/pA, CEp _ 66,035_120
Fone/Fax: 321 4-6822. E-mai l : e gpa. compras(Ognra il.corn
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7'21' Não utilizar, sem prévia e expressa autorização, o nome da cONTRATANTE ou sua qualidade deCONTRATADA, em quaisquer atividades oe oivútgáçao .rpr.r*ial, como por exemplo, em cartões devisita, anúncios diversos, impressos, etc;
7 '22' Exinir a GoNTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações, queixas,representações e ações judiciais de qualquer natureza, inclusive ràclamaçoes de empregados e/oufornecedores, envolvidos direta ou indiretàmente na execução dos serviços;
7 .23. Manter um responsável pelo recebimento das solicitações de serviços;
7'24. Respeitar e verificar todas as condições fixadas neste Termo de Referência.
7'25' solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de passagens e hospedagem,
lalifas de embarque e quaisquer logísticas que se fizer necessário.
7 '26' conunicar no prazo máximo de l0 (dez) dias, qualquer modificação no seu contrato social ou estatuto,conforme o caso' que de alguma forma impacte, prejudique ou altere a prestação do serviço objeto desta
contratação, sob pena de caraçterizar infração a este instrumento.
7'27' Designar e manter atualizadajunto à EGPA uma lista das pessoas autorizadas para contatos eenvolvidas nos negócios comuns, objeto deste Contrato, com todos os dados que a EGpA a qualquer tempo
exigir.
7'28' Relatar à EGPA toda e qualquer irregularidade observada na prestação do serviço tal como eventual
atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoràs que serão objetã de apreciação pela
CONTRATANTE;
7'29' Sujeitar-se a mais ampla e irestrita fiscalização por parte do servidor (fiscal), designado pela EGpA,
encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem
solicitados, e atendendo as reclamações formuladas.
7'30. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela EGpA na
execução do Contrato.
7'3 1. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
Contrato.
7'31.1' A celebração deste Contrato não gera, sob nenhuma hipótese, o vínculo empregatício dos
funcionários da CONTRATADA em relação a CONTRATANTE.
7'32' Observar rigorosamente as normas que regulamentam a execução de suas atividades, cabendo-lhe
inteiramente as responsabilidades pelas transgressões de disposições legais, regulamentos ou posturas
vigentes, etn razão da execução do Contrato.
7.33' Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados, por
ação ou omissão sua ou de seus prepostos, à EGPA.
7.34. Responsabilizar-se pelo fornecimento de passagens/hospedagens requisitadas por pessoas não
credenciadas pela EGPA para este fim;
7'35' Não reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de
que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto desìe contrato sem o
consentimento, por escrito, da EGpA;
7.36. Manter, sob, pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto e
documento de interesse da CoNTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar coúeciment o em razão da
execução do objeto deste contrato;
7'37, Ressarcir à Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da rejeição das
justificativas, os prejuízos por ela causados;
7.37.1 . O não ressarcimento no prazo fixado no item acima, autoriza a administração a glosar o valor da
fatura pendente de pagamento;
7.38. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação (art. 55, inciso XIII da Lei n' 8666193), de forma a garantir a plena e contínua execução doieferido
col'Ìtrato.
7.39' Erúregar os bilhetes de passagens e hospedagens deverão ser entregues na Coordenação de Suporte
Operacional desta FGPA localizada nesta sede à Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/pA, C-gp -66.03 5-120.7.40. É vedado a contratada:
7,40.1. A veiculação da publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;

Av. José Malcher n. 900. Baino Nazaré - Belém/pA, CEp - 66,035-120
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7 .40.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
1.40.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou
aposentado há menos de 05 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge,
companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3o grau, durante a vigência.

8. AS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo a outras decorentes de lei:
8.1. Exercer a ampla fiscalização sobre a execução dos serviços, ficando a CONTRATADA obrigada a
facilitar aos seus prepostos o pleno exercício desse direito;
8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva
prestação do serviço objeto do Contrato, por meio de representante legalmente designado.
8.3. Efetuar os pagamentos devidos àCONTRATADA pelo fornecimento, dentro doprazo estabelecido na
CláLrsula Décima da minuta do Contrato;
8.4. Proporcionar as condições necessárias, a frm de que os funcionários da CONTRATADA possam
desempenhar normalmente o fornecimento ora licitado.
8.5. Prestar as informações e esclarecimentos que veúam a ser solicitados pela CONTRATADA.
8.6, Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, todos os elementos que se

fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando no seu estudo e interpretação,
sempre que solicitado pela mesma.
8.7. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, da quantidade de bilhetes a serem fornecidos,
bem como os trechos de destino, e as diárias nos hotéis.
8.7.1. A CONTRATADA assumira com os encargos de multas referentes a não utilização dos bilhetes
emitidos, após confirmação.
8.8. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usurários.

8.9. Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades verificadas na prestação do serviço.
8. 10. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorrida no cumprimento do contrato.
8.1 L Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

9. DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

confonnidade da prestação dos serviços e da alocação de recursos necessários, de forma a assegurar o

perfeito cumprimento do contrato. e será exercido por servidor(es) da Administração, especialmente

designado pela CONTRATANTE, mediante portaria específica, observando o que prevê os $$ l' e 2o do

art. 67 da Lei Federal n" 8.666193 e decreto Estadual no 870 de 04 de outubro de2013;
9.2. A existência e a atuação da fiscalização pelo representante da CONTRATANTE não diminui, exclui

ou altera a responsabilidade da licitante contratada por ocasião da prestação dos serviços, objeto deste

contrato, nem a exime de manter ftscalização própria.
9.3. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da licitante

contratada que, intencionalmente, venha criar dificuldades à fiscalização ou que adote procedimentos

incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

9.4. A qualidade dos serviços será constantemente monitorada para evitar sua degeneração, devendo a

Contratante intervir para corrigir ou aplicar as sanções previstas no edital e no contrato administrativo,
quando verificar um viés contínuo de desconformidade na prestação dos serviços à qualidade exigida;
9.5. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a

Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,
9.6. O(s) fiscal(is) da Administração promoverá o registro das ocorrências verificadas, adotando as

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais conforme disposto nos $$ 1o e 2o do

art.67 da Lei n" 8.666193;
9.7. As decisões que ultrapassarem a competência do(s) fiscal(is) deverão ser solicitadas aos seus

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis;

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66.035-120.
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9.8' A(s) CONTRATADA(s) indicará(ão) um preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante a vigência
do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário;
9.9. Ao(s) fiscal(is) do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
constantes do Termo de Referência, da proposta da empresa e das cláusulas do contrato.

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
I 0.1. O contrato a ser assinado terá sua vigência a contar de sua assinatura, pelo prazo de 12 (doze) meses.

I1. LOCAIS DE ENTREGA
11.1. Os bilhetes das passagens aéreas, fluviais e rodoviárias e zìs reservas de hotéis umavez solicitados,
deverão ser entregue na EGPA, localizada na Av. José Malcher n. 900. Baino Nazaré - Belém/pA, CEp -
66.03s-120.
11.2. Eventualmente, a CONTRATANTE poderá solicitar a entrega em outro local, a qual a
CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá atender, desde que dentro da região Metropolitana de Belèm, ou
ainda, por correio eletrônico do passageiro, quando se tratar de bilhete ou documento eletrônico.

Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém,/PA, CEP - 66.035-120.
Fone/Fax: 321 4-6822. E-mail : egpa.cornpras(â,ìgnrail.corn
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na Diretorìa de Desenvolvimento organizacional e Governança Pública -

DDG/SEAD, Gratificação de Tempo Integral - GTI, no percentual de 600/o

(sessenta por cento), a contar LOIOT/2019.
REGISTRE-SE, PUBL]QUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETAR]A DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO,26 DE JUNHO DE 2019.
HANA SAN4PAIO GHASSAN
SecretárÌa de Estado de Administração, respondendo

Protocolo: 449L66
PORTARIA NO. 166/2019-GS/SEAD DE 26 DE JUNHO DE 2019.
A SECRETÁRIA DE ESTADo DE ADMINISTRAçÃo, no uso das atribuições
que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 01 dejaneiro de

2019, publicado no Diário Oficial no 33.772 de 03 de janeiro de 2019, e;

CONSIDERANDO o Processo no. 2079/2480241
RESOLVE:
CONCEDER a servidora MARIA ZULMIRA RAMOS SASAKI, Id, Funcional
no. 3153738/1, ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finan-

ças, lotada na Diretoria de Desenvolvimento Organizacional e Governança
Pública - DDG/SEAD, Gratificação de Tempo integral - GTI no percentual
de 60Vo (sessenta por cento), a contar de 10.07.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA.SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAçÃO, 26 DE ]UNHO DE 2019.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Administração, respondendo

Protocolo: 449L69
PORTARIA NO. 16712019-GS/SEAD DE 26 DE JUNHO DE 2019'
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADIYINISTRAçÃO, no uso das atribuições
que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 01 de janeìro de

2019, publicado no Diário Oficial no 33.772 de 03 de janeiro de 2019, e;

CONSIDERANDO o Processo no. 2OL9 /24A024;
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor OTIAN IOSE MORAIS NETO, Id. Funcional no.

2062/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na Di-
retoria de Desenvolvimento Organizacional e Governança Pública - DDG/
SEAD, Gratificação de Tempo Integral - GTI no percentual de 60% (ses-
senta por cento), a contar de L0,o7 '2019,
REG]STRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.-
SECRETARIA DE ESTADO DE ADI4INISTRAçAO, 26 DE JUNHO DE 2019.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Administração, respondendo

Protocolol 449L7A

INSTITUTO DE ASSISTÊNCN IOS
SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

ADMISSÃO DE SERVIDOR

PORTARIA No 385 de 24 de junho de 2019
coNcEDER, ao servidor FELIPE LUCAS DOS SANTOS, Matrícula
57232972/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 30(trin-
ta) dias de férías regulamentares, no período concessivo de 15/07 a

73/08/2oI9, reíerente ao período aquisitivo 2OL7/2018,
A pÍesente portaria.entrará em vigor a contar do dia 15 de julho de 2019
ANIZIO BESTENE JUN]OR
Diretor Administrativo e Financeiro 

protocoro: 449506

LICENçA PRÊMIO

odo de OIIOT/2079 a 30107/2019, devendo retornar ao serviço no dia

3r/07 /2019.
A presente portaria entrará em vigor a paftir do dìa 01 de julho de 2019.
ANÍzIo BESTENE JÚNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA No 388 de 25 de junho de 2O19
CONCEDER, a servidora REGINA COELI FRANCO DA ROCHA, matrícula No

574637015, ocupante do cargo de Assessor, 30 (trinta) dias de Licença

Prêmio, referente ao 1o triênio, período compreendido entre 01/01/2011
a 3!172/2014, para usufruto no período de of/07/20L9 a 30/07/2ot9,
devendo retornar ao serviço no dia 3l/07/20L9,
A presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de julho de 2019.

ANÍZ]o BESTENE JÚN]OR
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocoloi 449496

ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA
DO E,STADO DO PARA

CONTRATO

CONTRATO NO O4l2019 - EGPA
Exercício:2019
Classificação do objeto: Outros
ObJEtO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçÃO

DE SERVIçOS DE AGENCÌAMENTO DE VIAGENS, QUE COÌVIPREENDE A

EMISSÃO, 
-REMARCAçÃO 

E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, RO.

DOVIÁRIAS E FLUVIAIS E SERVIçOS CONGÊNERES, DE FORMA ESTIMA-

DA PARA AÏENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

Valor: R$ R$ 205.865,00 (duzentos e cinco mil oitocentos e sessenta e
cinco reais)
Data da assinaturai OL/07/20L9
VigêncÌa: 12 (doze) meses
Pregão Eletrônìco no 002/2019- EGPA

Orçamento:
Fu ncion a I Pro g ra mática : 04. IZA. 1424 - 6A7 7 / 04.33 1'1424'8245 ;

Fonte de Recurso: 0101000000;
Elemento de Despesa: 339033 / 339039.
Funcional Programática: 08.244.1443'8399;
Fonte de Recurso: 0307003171;
Elemento de Despesa: 339033.
Contratado: DINASTIA VIAGENS E TURÌSMO LTDA EPP

CNPJ : 15.741.481/0001-63
Endereço: Trav. D. Romualdo de Seixas 921, Umarizal - CEP: 66.050-110'
cidade. Belém-Pa
Contato: (91) 3241.0879 / 996A4-4278
E-mail : leandro@dinastur.com.br
Ordenador: EVANILZA DA CRUZ MARINHO IYACIEL

Protocolol 449229

DISPENSA DE LICITAçAO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAçÃO NO OO2l2019
Data da Autorizaçãot oL/07/20L9.
Contratada: iMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARA - IOEPA

Valor Total Estimado: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

ObJEtO: CONTRATAçÃO DE PRESTAçÃO DE SERV]çOS DE PUBLICÌDADE

DE ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE DE-

CORRA DE EXIGÊNCIA LEGAL.
Fundamento legal: Art.24,XVI, da Lei 8.666/93.
Processo: 277 t52/20L9
ordenador Responsável
EVAN]LZA DA CRUZ I4ARINHO MACIEL
Diretora Geral protocolol 4492Í,7

RATIFICAçÃO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

TERMO DE RATIFICAçÃO DE DISPENSA DE LICITAçÃO NO OO2l2019
A Diretora Geral da Eicola de Governança Pública do Estado do Pará -
EGPA, no us-o de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a DISPENSA

oÉ Ll'clrnçÃo No 002/2019, iom o fundamento legal Art. 24, xvl, da lei

8.666/93.
Belém, 01 de julho de 2019
EVAN]LZA DA CRUZ MARINHO I'4ACIEL

Diretora Geral' 
Protocolo: 44g2í,g

PORTARIA No 381 de 19 de junho de 2019
CoNCEDER, a servidora ELIANA DA SILVA LIMA, matrícula no 5813816/5,
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 30 (trinta) dias de Licen-

ça Prêmio, de acordo com o art.98 da Lei no 5.810 de24 de janeiro de

í994, referente ao 2o triênio, período compreendido entre O7/o9/20I3 a

30/oá/20L6, para usufruto no período de 02/04/Lg a 0L/05/L9' devendo

retornar ao serviço no dia 02/05/2019
A presente Portaiia retroagìrá seus efeitos a contar do dia 02 de abrll de

2019
ANÍZIO BESTENE JÚNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro
PoRTARIA No 386 de 25 de junho de 2o19
CóruCeoen, ao servidor DANIEL ARACAÏY LOBATO, matrícula No

571g568g1i, ocupante do cargo de Técnico em Saúde/Odontólogo, 30

it.intu; diut de Lìcença Prêmú, referente ao 10 triênio, período com-

ài.énãiOo entre 16/0-8/20f0 a 15/08/2013, para usufruto no perío-

Zo- de LTlOTl2\fg a f5/08/20L9, devendo retornar ao serviço no dia

16/08/20t9.
A pÍesente portaria.entrará em vigor a partìr do diâ 17 de juìho de 2019'

ANiZIO BESTENE JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA No 387 de 25 de junho d€ 2019
cõrlórorn, ao servidor cÉuó MnunÍclo DA cosrA GUERRA, matrí-

cula No 5238471/2, ocupante do cargo de Técnico em Saúde/odontó-
Ëìã, :o ltnnta; áias de Licença Prêmio, referente ao 60 triênio, período

.-.,ãb.*rìaiao enve 02/07/2(;05 a or/07/2008, para usufruto no perí-


