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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAgA0 DE SERVlgOS CONTINUAD01
DE MAO DE OBRA Ne 005/20lg
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Terms de Contrato de Prestagao de Servigos
Continuados sem Dedicagao Exclusiva de Mio
de Obra celebrado entre o Departamento
Estadual de Trinsito - DETRAN/RS e ECOS
TURISMO LTDA - ME.

Contrato celebrado entre o Departamento Estadual de Trinsita - DETRAN/RS, Autarquia

estadual criada peta Lei Estadual n.' l0.847, de 20 de agosto de 1996, inscrita no CNPJ sob o n.
Of.935.819/0001-03, sita na Rua Volunt6rios da Pitria, 1.358, nesta Capital, representado neste ato por seu

Diretor-Gerd, Sr. Edo Baca, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n.' 240.761.630-87, RG ne
2009944865. doravante denominado CONTRATANTE, e ECOS TURISMO UDA - ME. sato na QE 24
COMERCIO LOCAL BLOCA "A ' LOJA 11, GUARA 11, Brasilia/DF, inscrito no Minist6rio da Fazenda sob o n

06.157.430/0001-06, representada neste ato por Ana Flavia Capanema Merheb, inscrito no Cadastro de
Pessoas Fisicas sob o n ' 665.495.741-53, doravante denominada CONTRATADA, para a prestagao dos

servigos descritos na Cliusula Primeira -- Do Objeto.

O presente contrato tem seu respective fundamento e finalidade na consecugao do objeto contratado,
descrito abaixo, constante do processo administrativo n9 19/2444-0003251-0, Pregao Eletr6nico, edital n9

147/2019 e Ata de Registry de Pregos n ' 002/2019, regendo se pda Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de

1993, e legislag3o pertinente, assim como pdas condig6es do edital referido, pelos termos da proposta e

pdas cliusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigag6es e responsabilidades das panes

CtAUSUiX PRIMEIRA - O0 0BJ ETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento 6 a contratagio de servigos de agenciamento, reserva, emissao,
remarcag3o, alteragao e fornecimento de passagens a6reas, nacionais e internacionais, em

viagens a

servigo e eventos especificos, para a Administragao Publica Direta, autirquica e fundacional, que servo
prestados nas condig6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia, Anexo ll ao Edital.

1.2.Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preambulo, e a proposta vencedora,

ndependentemente de transcrig3o.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRE90

2.1. O prego por transagao para emissio ou reemissia de passagem a6rea dam6stica, referente a execugao
dos servigos contratados 6 de R$ 0,01 jum centavo), de acordo com a proposta vencedora da licitafao,
entendido este como prego justo e suficiente para a total execugao do presente objeto

2.2. No valor acima estio incluidas todas as despesas ordinirias diretas e indiretas decorrentes da
execugio do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socials, trabalhistas, previdencidrios, fiscais
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e camerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessirios ao cumprimento integral

do objeto da contratagao

CtKUSULX TERCEIRA + DO RECURSO FINANCEIRO

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrio a conta do seguinte recurso financeiro

Unidade Orgamentiria: 44.01 Atividade/Projeto: 4279

Elemento: 3.3.90.33 Recurso: 8000

Rubrica : 3304 Empenho n9 19002462066

Data do Empenho: 12/06/2019

4.1. O puzo de duragao do contrato 6 de 12 (doze) memes, contados a parter da data definida na ordem de
initio dos servigos.

CtAUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.2. A expedigao da ordem de inicio dos servigos somente se efetivarg a partir da publicag3o da s6mula do
contrato no Diirio Oficial do Estado.

4.3 . O puzo de duragao do presente contrato pode ser prorrogado por interesse das panes at6 o limite de
60 (sessental memes, desde que haja autorizagio formal da autoridade competente e observados
seguintes requisitos

4.3.1. os servigos tenham sido prestados regularmente;
4.3.2. a Administragao mantenha interesse na realizagao do servigo;
4.3.3. o valor do contrato permanega economicamente vantajoso para a Administragao; e
4.3.4. os custos nio renoviveis ji palos ou amortizados no primeiro ano do contrato deverio ser

eliminados.

4.4. O contratado nio tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

CLAUSUIA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento dever6 ser efetuado no puzo de at6 30 dias, mediante a apresentagio de Nota Fiscal ou
da Fatura pelo contratado, que deveri conter o detalhamento dos servigos executados.
5.2 As passagens a6reas nacionais e internacionais e suas respectivas transag6es servo pagas na seguinte
forma :

5.2.1. a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura protocolada do 10e ao 15g dia de cada m6s teri seu
vencimento no 61timo dia do m6s corrente;

5.2.2. a Note Fiscal ou Nota Fiscal Fatura protocolada do 16' ao 31e dia de cada m6s tends seu
vencimento no dia 15 do m6s subsequente;

5.2.3. o valor referente ao fornecimento de servigo de oxig6nio, necessirio ao transporte de
passageiro que necessite desse recurso, conforme previsto no item 5.12 do Termo de Refer6ncia, seri page
conforme taxa de serviC:o estabelecida peta companhia a6rea, devendo o faturamento obedecer as mesmas
regras dos itens 6.2.1 e 6.2.2;

5.2.4. o contratante remunerari a contratada apenas pda emiss3o ou reemissio de passagens

a6reas, pele regime de Valor por Transagio, conforme dtscriminado no subitem 6.2.13. sends esta a Onica
forma de remunerag3o devida pda prestag5o dos servigos discriminados no item 4 do Termo de
Refer6ncia;
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5.2.5. a contratada se obriga a repassar ao contratante o valor de todos os beneficios, tats como
comiss6es. descontos. taxas ou qualquer remuneraQao, repassados pdas companhias a6reas, relatives ao

fornecimento das passagens, devendo comprovar documentalmente o montante desses beneficios;
5.2.6. para efeito de pagamento, seri considerada 01 (umal transagao
1- a emiss3o de bilhete a6reo de ida e volta por uma mesma companhia;
11- a emiss3o de bilhete a6reo somente ida ou somente volta;
111- a reemissio de bilhete a6reo decorrente de remarcag3o de bilhete nio utilizado(nao voado);

5.2.7. considera-se ida ou volta todo o trecho entre a origem e o destino, independente de existirem
conex6es ou serem utilizadas mats de uma companhia a6rea;

5.2.8. a emiss3o de bilhete a6reo de ida e volta por companhias a6reas diferentes seri considerada

duas transag6es;
5.2.9. nas viagens de ida e volta com segmentos realizados por mats de uma companhia, somente

servo consideradas dual transag6es quando o segmento principal de cada trecho for realizado por
companhias diferentes;

5.2.9.1. seri considerado segmento principalaquele de maier distincia entre as cidades;
5.2.10. entende-se por passagem a6rea dom6stica os voos entre cidades do Brasil;
5.2.11. o valor da transag3o para emiss3o de passagem a6rea internacional seri acrescido de 50%

(cinquenta por cents) do valor para emissio de passagem a6rea dom6stica;
5.2.12. os demais servigos prestados pda ag6ncia contratada n3o s3o considerados transag6es,

portanto, n3o servo remunerados;
5.2.13. o valor a ser page pelo contratante por cada bilhete emitido servo valor da passagem a6rea

subtrddo o valor dos beneffcios concedidos a contratada pda empresa a6rea, acrescido do valor da Taxa
de Embarque e do Valor por Transagio, que pode ser calculada utilizando-se da seguinte formula

VF = VP -- VB + TE + \n',
onde: VF = Valor da Fatura (valor a ser page); VP = Valor da Passagem A6rea; VB
ou concedido peta companhia a6rea ao contratado, conforme item 6.2.5;
TE = Valor da Taxa de Embarque; e VT = Valor por Transagio.

:Valor do Benef ido paco

5.2.14. o valor portransagao seri o da proposta vencedora deste processo licitat6rio;
5.2.15. o valor da passagem a6rea seri aquele afertado pda companhia a6rea (inclusive com os

descontos promocionais) para o trecho, dia e hor6rio escolhidos; ,
5.2.16. no caso de bilhetes emitidos e n3o utilizados, o valor a ser pago pelo contratante seri apenas

o correspondente is multas e taxas comprovadamente cobradas pda empresa a6rea acrescido do Valor
porTransagao. . . . . ,. ...-,I..-..
t.' 5.2.17. Deverio ser apresentadas ao contratante, m6s a m6s, c6pia das faturas emitidas pdas
companhias a6reas referentes is passagens a6reas adquiridas pelo contratado

5.3. O documento fiscal deveri ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitag3o
e. nos casos em que a emissio for de outro estabelecimento da empresa, o documento deveri vir

'nm:n£E::l HU:ll: : :::*:s.::s?.£=:; ::'::
Sulindependente da localizagao da sede ou filialdo licitante.

5.4. A protocolizagao somente poderi ser feita ap6s a prestag3o dos servigos por parte do contratado.

5.5. O pagamento seri efetuado por servigo efetivamente prestado e aceito. ,
5.5.1. A glosa do pagamento durante a execugao contratual, sem prejuizo das sangoes caolvels, so
deveri ocorrer quando o contratado:

iiieha
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5.5.1.1. nio produzir os resultados, deixar de executar, ou n5o executar as atividades com a
qualidade minima exigida no contrato; ou
5.5.1.2. deixar de utilizar materials e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou utilize-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.6. Casa o servifo nio deja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreg3o sera considerado como
n3o aceito e o puzo de pagamento seri contado a parter da data de regularizag3o.

5.7. Na face da liquidagao da despesa deveri ser efetuada consulta ao CADIN/RS, para fins de comprovagao

do cumprimento do disposto no artigo 55, inciso Xlll, da Leifederaln9 8.666, de 21de junho de 1993.
5.7.1. Constatando se situagao de irregularidade do contratado junta ao CADIN/RS, seri
providenciada sua advert6ncia, por escrito, para que, no puzo de 15 (cinco) dias, regularize sua
situagao ou, no mesmo puzo, apresente sua defesa
5.7.2. Persistindo a irregularidade, o contratante podera adotar as medidas necessirias a rescis3o
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

5.8. Os pagamentos a serem efetuados em favor do contratado, quando couber, estar3o sujeitos a
retengao, na fonte, dos seguintes tributos:

5 8.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridical - IRPJ, Contribuig5o Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL Contribuigio para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, e Contribuigio para os

Programas de Integrag3o social e de Formag3o do Patrim6nio do Servidor P6blico - PIS/PASEP, na
forma da Instrugao Normative RFB n9 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei federal ne
9.430/1996;
5.8.2. Contribuigaa Previdencidria, correspondente a 11% (onze por cents), na forma da Instrugio
Normativa RFB n9 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei federal n9
8.212/1991;
5.8.3. Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar
federal ne 116/2003, combinada com a legislagio municipal e/ou distrital sabre o tema

5.9. As empresas dispensadas de reteng6es deverio entregar declaragio, anexa ao documents de
cobran<la, em duas viag, assinadas pelo representante legal, a16m de informar sua condigao no documento
fiscal, inclusive o enquadramento legal.

5.10. A contratante poderi reter do valor da fatura do contratado a importancia devida, at6 a regularizagao
de suas obrigag6es contratuais.

CLAUSULA SEXTA - OA XTUAUzagao MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato nio palos na data prevista servo corrigidos at6 a data do efetivo
pagamento, pro rata d/e, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Ample - IPCA, do Sistema Nacional de
indices de Pregos ao Consumidor- SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo

CLAUSULX S£TIMA - DO RENUSTE

7.1 0 contrato seri reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data limite para
apresentagio da proposta

7 1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seri contado a
partir dos efeitos financeiros do tlltimo reajuste
7.2. O valor do contrato seri reajustado, em consequ6ncia da variagio do IPCA jindice de Pregos ao
Consumidor Amplol do Sistema Nacional de indices de Pregos ao Consumidor -- SNIPC, de acordo com a
f6rmula abaixo

R = PO x [j[PCAn / [PCAOj-]]

DETRAN/RS -- Diretoria Administrative e Financeira
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R = parcela de reajuste;
PO = Prego inicial do contrato no m6s de refer6ncia dos pregos ou prego do contrato no m6s de aplicagao
do 61timo reajuste;
IPCAn = n6mero do indice IPCA referente ao m6s do reajuste;
IPCAO = n6mero do indice IPCA referente ao m6s da data da proposta, 61timo reajuste.

Onde

CtAuSuk.A OiTAVA - DAS 0BRIGA96ES

8.1. As panes devem cumprir fielmente as cliusulas avengadas neste contrato, respondendo pdas
consequ6ncias de sua inexecug5o parcialou total.

CtAUSUtA NONA - DAS 0BRIGA96ES DO CONTRATAD0

9.1. Executar os servigos conforme especificag6es contidas no ANEXO ll - Termo de Refer6ncia e de sua
proposta, com a alocagio dos empregados necessgrios ao perfeito cumprimento das clgusulas contratuais,
a16m de fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e utensilios necess6rios previstos.

9.2. Manter durante toda a vig6ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas
as condit:6es de habilitagao e qualificag3o exigidas na licitagao, devendo comunicar ao contratante a
superveni6ncia de fate Impeditivo da manutengao dessas condig6es

9.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bisicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinag6es em vigor.

9.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, is suas expensas, no total ou em parte, no puzo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes
da execugio ou dos materials empregados.

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, ficando o contratante
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao contratado, o
valor correspondente aos danos sofridos.

9.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meir de crachg, a16m de
prove-1os com os Equipamentos de Protegao Individual- EPI, quando for o caso

9.7. Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrario o
6rgio para a execugao do servigo.

9.8. Atender is solicitag6es do contratante quanto a substituigio dos empregados alocados, no puzo
fixado pda administragio, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigag6es relativas a
execugao do servigo.

9.9. Orientar deus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao.

9.10. Orientar deus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nio
executar atividades n3o abrangidas pelo contrato.

9.11. Manter preposto nos locais de prestagio de servigo, aceito peta Administragao, para represents-lo na
execugao do contrato, quando couber;

9.12. Responder nos prazos legais, em relagao aos seus empregados, por today as despesas decorrentes da
execug3o do servigo e por outras correlatas, tais coma salirios, seguros de acidentes, indenizag6es,
tributos, vale-refeigao, vale-transporte, uniformes, crach6s e outras que venham a ser criadas e exigidas
pelo Poder P6blico.

DETRAN/RS - Diretoria Administrative e Firtanceira
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9.13. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestagao do servigo, a fim de verificar

as condig6es de execug3o.

9.14. Comunicar ao contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitadosrITa

9.15. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infrag5o cometida por seus empregados quando da
execug3o do servigo objeto deste contrato.

9.16. Realizar os treinamentos que se fizerem necessirios para o bom desempenho das atribuig6es de seus
empregados

9.17. Treinar deus empregados quanto aos principios bisicos de postura no ambiente de trabalho,
tratamento de informag6es recebidas e manutengao de sigilo, comportamento perante situag6es de risco e
atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes do 6rgao

9.18. Coordenar e supervisionar a execugao dos servigos contratados.

9.19. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos deus empregados.

9.20. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessirias ao atendimento dos deus
empregados acidentados ou acometidos de mal s6bito, por memo do preposto

9.21. Instruir seus empregados quanto a prevengao de acidentes e de inc6ndios.

9 22 Responsabilizar-se por todas as obrigag6es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias,
comerciais e as demais previstas na legislag3o especifica, cuja inadimp16ncia n3o transfere responsabiiiaaae
ao contratante.

9.23. Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestag5o dos
servlgos.

9.24. Nio permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig5o de
aprendiz para os maiores de 14 anon; nem permitir a utilizaggo do trabalho do menor ae aezono anon ein
trabalho noturno, perigoso ou insalubre

do $ 1e do art. 57 da Lei federal ne 8.666/93.

9.26. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorr6ncia do cumprimento do contrato

9.27. Apresentar ao contratante, m6s a m6s, c6pia das faturas emitidas pdas companhias a6reas referentes
is passagens a6reas adquiridas pelo contratado

9.28. A contratada deveri disponibilizar ao gestor da Ata de Registro de Pregos e ao contratante os
seguintes relat6rios, preferencialmente de forma on-line via sistema

1. relat6rio de acompanhamento financeiro informando a data da emissio das passagens, o nome

dos passageiros, a empresa de transporte, o trecho e o valor;

"';;;.*.!''=:'='==:'11'::=g£? =*in=?==££ £=: = EW:=:=E=;:; =
utilizagio de bilhetes(cancelamentos);

111. relat6rio mensal com os cancelamentos e remarcag6es de bilhetes, com demonstrativo de
cilculo dos valores;

€ Pnanceira
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IV. relat6rio de faturamento, informando o quantitativo a ser paco e descrigio dos bilhetes
comprados, cancelados e remarcados, por 6rg5o;

V. relat6rio de aquisigao de passagens a6reas por companhias a6reas;

VI. relat6rio contendo o quantitativo das transag6es efetuadas mensalmente por contratante;

9.28.1. Os relat6rios, quando n3o emitidos via on-line pele sistema, deverio ser enviados

sistematicamente ao requerente autorizado peso contratante ou gestor da ata, uma vez por m6s at6 o
quinto dia 6til subsequente da utilizag5o do sistema ou eventualmente a crit6rio do contratante ou do
gestor da ata de registro de prego, sendo que neste caso, o relat6rio deveri ser disponibilizado em no
miximo 2 horas.

9.28.2. A crit6rio do contratante ou gestor da ata de registro de prego, poderio ser dispensados os
relat6rios ou agrupados.

9.29. Cumprir todas as condig6es estabelecidas no editale seus anexos.

10.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidores designados para esse fim,
anotando em registro pr6prio as falhas detectadas, indicando dia, m6s e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as provid6ncias cabiveis.

CtAUSUtX DECIMAi+ 0AS 0BRIGA96ES DO CONTRATANTE

l0.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas peso contratado, de acordo com as cliusulas
contratuais e os termos de sua proposta

l0.3. Notificar o contratado por escrito da ocorr6ncia de eventuais imperfeig6es no curso da execuc:ao dos

servigos, fixando puzo para a sua corregao.

l0.4. Aplicar, garantidos a ampla defesa e o contradit6rio, as penalidades decorrentes do descumprimento

das obrigag6es contratuais em relagio is suas pr6prias contratag6es, informando as ocorr6ncias ao ORGAO

GERENCIADOR.

lO.S Pagar o contratado o valor resultante da prestagao do servigo, no puzo e condig6es estabelecidas no
Edital e seus anexos

I0.6. Efetuar as reteng6es tribut6rias devidas sobre o valor da fatura de servigos do contratado, nos termos
da legislagio vigente

11.1. Sem prejuizo da faculdade de rescis3o contratual, o contratante poderi aplicar sang6es de natureza
morat6ria e punitiva ao contratado, diante do n3o cumprimento das cliusulas contratuais

11.2. Com fundamento no artigo 7e da Lei federal n9 l0.520/2002, ficari impedido de licitar e contratar
com Q Estado e sera descredenciado do cadastro de fornecedores, pele puzo de at6 5 (cincol anon,
garantida a ample defesa, sem prejuizo da rescisio unilateral do contrato e da aplicag3o de multa, o
contratado que:

11,2.1. apresentar documentagao falsa;
11.2.2. ensejar o retardamento da execugao de seu objeto;
11.2.3. falhar na execugao do contrato;
11.2.4. fraudar a execugao do contrato;
11.2.5. comportar-se de modo inid6neo;
11.2.6. cometer fraude fiscal

mince;m

Divis6o de Gest6o de Contratos -- Coordenadoria de Compras
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11.3. Configurar se-i a retardamento da execugao quando o contratado: . .
11.3.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execugao do contrato apes / tsete) alas conlaaas
da data da ordem de servigo;
11.3.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os servigos definidos no contrato por 3 jtr6sl dias

seguidos ou por lO(dezjdias intercalados.

] ] 4. A falha na execugio do contrato estari configurada quando o contratado descumprir as obrigag6es e
cbusulas contratuais, puja dosimetria seri aferida pda autoridade competente, de acordo com o que
preceitua o item ll.lO.

11.5. Para os fins do item 11.2.5, reputar-se-io inid6neos atos tais como os descritos nos artigos 92,
par6grafa Onico, e 97. par6grafo Onico, da Lei federal ng 8.666/1993.

11.6. O contratado que cometer qualquer das infrag6es discriminadas no item 12.2 ficard sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civile criminal, is seguintes sang6es:

11.6.1.2. morat6ria de at6 0.5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratagao,

11.6.2. impedimento de licitar e de contratar com o Estado e descredenciamento no cadastro de
fornecedores, peso puzo de at6 cinco anos.

11.7. As multas compensat6ria e morat6ria poderao ser aplicadas cumulativamente, sem prejuizo da
aplicagao da sangao de impedimento de licitar e de contratar.

:l;:i.:;?!'l;U==li.:£'='= !=,.:':£l=':.===:.'":: 1=i.==.=';=:::='r=E=;?=S
8.666/1993

]] .9. O valor da multa poderi ser descontado das faturas devidas ao contratado. . .
11.9.1. Se o valor a ser pago ao contratado n5o for suficiente para cobrir o valor aa muitd, d

HBR$iW Hl$B m!:n:!=:',:
I Z EIHB1 31;H':l :lU :;:: '=:.£=,='=
contrata nte

] ] ]0 A autoridade competente, na aplicagio das sang6es, levari em consideragio a gravidade da conduta
do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observaao o pnnclplo
da proporcionalidade

11.11. A aplicagao de sang6es n3o exime o contratado da obrigagao de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente pOblico

] ] ]2 0 contrato, sem prejuizo das multas e demais cominag6es tegais previstas no instrumento, podera
ser resdndido unilateralmente, por ato formal da Administragio, nos casos enumerados no art. /u, Inclsos I
a Xll, XVlle XVlllda Lei federalnP 8.666/1993

Divis6o de Gest6o de Contratos - Coordenadoria de Compras
Rua Volunt6rios da Pdtria, ne 1358, 5e andar- CEP 90230-010 - Porto Alegre/RS



M DgF£$A DA VIDA

etranRSD
ESTADO DO RiO GRANDE DO SUL

$CCRCIXRiX 0A SeCUKAN9A PuBLiCA

DePARTAMCNTO ESTAOUAL DC TTtANSiTO

11.13. As sang6es previstas neste item nio elidem a aplicagao das penalidades estabelecidas na Lei federal
n9 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.

CUUSULA DECIMA I£IUNOA - Pe RESCISAO

12.1. O presente Contrato poderi ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei federal n9
8.666/1993, com as consequ6ncias indicadas no ait. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagao aas
sang6es previstas.

12.2. Os casos de rescis3o contratual servo formalmente motivados, assegurando-se ao contratado o
direito a pr6via e ampla defesa.

12.3. O contratado reconhece os direitos do contratante em caso de rescis3o administrativa prevista no art.
77 da Lei federal ne 8.666/1993

12.4. O termo de rescis3o, sempre que possivel, seri precedido de
12.4.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. relagao dos pagamentos jg efetuados e ainda devidos;
12.4.3. indenizag6es e multas.

13.1. f vedado ao contratado
13. 1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagio financeira;
13.1.2. interromper a execug3o dos servigos sob alegag3o de inadimplemento por pane ao
contratante, salvo nos cason previstos em lei.

CLAUSULA OECIMA qUARTA - OAS ALTERAg6ES

15.1. Eventuais altera£6es contratuais refer-se 3o pda disciplina do art. 65 da Lei federal ng 8.666/1993

15.2. O contratado 6 obrigado a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es

que se fizerem necess6rios, at6 o limite de 25% (vinte e cinco por cents) da valor initial atualizado da
co ntrato.

15.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as panes contratantes poder5o exceder o limite

de 25% jvinte e cinco por cents) do valor inicial atualizado do contrato

16.1 0s castes omissos serif decididos peta cantratante, segundo as disposig6es contidas na Lei federal ng
8.666/1993, na Lei federal n9 l0.520/2002 e demais normal apliciveis.

CLAUSUIA UtCiMA SE)(TA - DOS CASES OMISSOS

CLAUSULA DECIMA SETiMA - DAS OiSPOSiG6ES ESPECIAIS

17.1. Se qualquer das panes relevar eventual falta relacionada com a execug3o deste contrato, tal fato n3o
significa liberagao ou desonerag3o a qualquer degas

17.2. No cano de ocorrer greve de canter reivindicat6rio entre os empregados do contratado ou de seus
subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pend6ncia

::i".l:;;:U:.::=lfl=1:=TfS..:;;=!=.= ==:=.=.U:='=1.=,*:nbl ';;"; ;-'
17.4. Haver6 consulta pr6via ao CADIN/RS, pele 6rgao ou entidade competente, nos termos da Lei ng
l0.697/1996, regulamentada pele Decreto ng 36.888/1996

17.5. O presente contrato somente teri eficicia ap6s publicada a respectiva s6mula.

hnanceira

Divis6o de Gest6o de Contratos -- Coordenadoria de Compras
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18.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, coma o competente para dirimir quaisquer quest6es advindas
deste contrato, com ren6ncia expressa a qualquer outro.

18.2. E. assam, por estarem as panes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 03 jtr6s)
vids de iguais tear e forma, na presenga de 02 (dual) testemunhas, para que produza deus juridicos efeitos

porto Alegre, .glue . /

.,I. . ©£C/4CA-&.

Edo Baca C,/'Xna Flavia4Caflp4ema Merheb

H

Diretor-Gera I ECOS TURISMO LTDA - ME

DETRAN/RS

TESTEMUNHAS:

DETRAN/RS - Diretona .Aam/nlstrarrva e Finance/ra
Divis6o de Gest6o de Contratos -- Coordenadoria de Compras

Rua Volunt6rios da P6tria, ng ].358, 5e andar - CEP 90230-0].0 - Porto Alegre/RS
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ANEXOI TERMO DE REFER£NCIA

1. 0BJETO DA PnesTAQAO DOS SERVIQOS

1 .1 . Prestagao de servigos de agenciamento. reserva. emissao. remarcagaol alteragao e fornecimenta de
passagens a6reas, nacionais e internacionais, em viagens a servigo e eventos especificos, para a
Administragao POblica Direta, autarquica e fundacional

81::&::.H'E=E,£
proporcionar celeridade, major controle de gastos e transpar6ncia na gestao

3.HonAKIOSDAPKESTAgAODosseRviQos .. .. . . --....':..-.
3.1 . Mantel serviQO de plantar para atendimento 24 (vinte e quatro) nous por ala. aularlLe u buLB waD va
semana, disponibilizando para o 6rgao contratante plantao de telefones fixos e celulares

::fema :m:nii==.fi!=,iE. s=::E:.l:'=.=;:gE;B==Hls:f=E";!5:j:
pelo ordenador de despesa ou servidor competente, indicado pelo contratante

££,===!t:::gt :1'7 £=: iE;E:'$ :g.=T':T '::: :U ': ';m;ggFR:.::HITE&g
contratante todas as opg6es de votes que atendam a solicitagao enviada

4.3. Contato com o contratante sobre quaisquer assuntos relatives a prestagao dos servigos contratados
sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pda urgencla ae caaa caso.

4.4. Deverio ser seguidas as normas e procedimentos, estabelecidos em conjunto com o contratante, para
o fluxo operacional da prestagao dos servigos.

5. FORMA DA PRESTAQAO DOS SERVtQOS

5.1. Seri mantido servigo para atendimento 24 (vinte e quatra) horan por dia. durante os fete dias da
semana, via sistema eletr6nico conforme prevlsto no item 10 e disponibilizando atendimento atrav6s de

telefones fixos e celulares.agro ao contratante sobre as opg6es de roteiros, hordrios, tarifas, promog6es,

frequencies detuaoss res da/chegada) e astros arcag6es. cancelamentos e crdditos de passagens a6reas

paraocontratante, utilizando, prioritariamente, astarifasmaisecon6micas. . . . . -.. ...
5.4. Deverg ser efetuada tempestivamente a corregao das defici6nclas apontaaas pele conlratarite, uviil

relagao ao fomecimento de bilhetes de passagens a6reas.ser substituido por outro, com novo itinergrio ou

I EI HESS :1?gE# jf : =1='::''s:m=:=::s.=;FW
solicitagao. zo de emissio de passagem a6rea. pele contratado. ap6s a autarizagao do respansave.I
(ordenador de despesasl do contratante, deverg ser de at6 02 (dual) horan em passagens nacionais e ate
03 (tres) horan em passagens internacionais

DETRAN/RS - Diretoria Admlnlstrar/va e Flnanceira
Divis&o de Gest&o de Contratos - Coordenadoria de Compras

Rua Volunt6rios da P6tria, n9 1358, 5e andar - CEP 90230-0].O - Porto Alegre/RS
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contratados.

E=lS= ::n=g =:'Hz#,g3:=5:'k:=::.gif:iE:.?::'gZ.'5:'Sz;s'%::.f
62. O sistema eletrtante. de gestao de viagens deverg estar apto a operacionalizagao no momento da

ilj: ! uws l:$ 1w ? ::!':;;i,?g':fE,a!!'a-";; '«.:«..-;:; ..

contratante; ermitir a solicitagao de cotagao das passagens pelts. usugrios solicitantes que preenhcoerao os
campos retativos a identificagao do passageiro, itinergrio, data e horarlo aa paRiaH e 'lv -uv-'-v, '-

relacionadas comra ue osmutorizadores e solicitantes, em diferentes niveis de acesso, possam acompanhar

.,; '«'' ""'R$©$8$hnlH$$g$w$=
e Hnanceira

DivlsOo de Gest&o d€ Contratos - Coordenadoria de Compras
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k) demonstrar Q ressarcimento das multas e taxas comprovadamente cobradas pdas empresas

bila6reas peloitidos e nio utilizados pele 6rgao contratantel

7. FORNECIMENTO DE RELAT6RIOS
7.1 . Vide Clgusula Nona do Termo de Contrato.
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