DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3
DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo na 0020925-87.2019.5.10.8000.
29 Termo Aditivo ao Contrato na 089/2017.
Partes: TRT da 109 Região e Associação Centro de Treinamento de Educação Física Especial
- CETEFE. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de 01/01/2020 a
01/07/2020. Fundamentação: art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cobertura orçamentária:
Elemento de Despesa 33.90.39.79. Programa de Trabalho: Apreciação de causas na Justiça
do Trabalho. Assinatura: 17/12/2019. Pelo TRT da 10.* Região: Gilvan Silva Pereira Ramos
- Secretário de Administração. Pela contratada: Rõmulo Júnio Soares, Representante
Legal.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA lle REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 32/2019 • UASG 80002
Na Processo: MA-1038/2019.
Objeto: Aquisição e instalação de extintores de Incêndio, placas de sinalização e matedals
de combate a incêndio, para atender as necessidades deste Tribunal, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de itens Licitados: 4.
Edital: 18/12/2019 das 08h00 às 14h0e. Endereço: Av, Tefé, 930, Praça 14 de Janeiro Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.briedital/80002-5-00032,2019. Entrega
das Propostas: a partir de 18/12/2019 ás 08h00 no ske www.comprasnet.goar. Abertura
das Propostas: 02/01/2020 às 10h00 no sita uneuncornprasnet.gov.br.
LARA SIMONE CHAVES DOS SANTOS
Diretora da Divisão de Licitação e Contratos
(SIASGnet - 17/12/20191 80002.00011-2019NE000093

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12e REGIÃO

SECRETARIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: PRE 292/2019.
Partes: Tribunal Regional do Trabalho da 121 Região e Congonha Air Smile Odontologia
Ltda, EPP. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato para o período entre 15-3-2020 a 143-2021 e suprimir um posto de trabalho. Data da assinatura: 17-12-2019. Pelo TRT:
Dildonir José Furlan, Diretor-Geral da Secretaria. Pela Contratada: Roberta Mata Leite
Pereira da Silva, Sócia-Diretora.
EXTRATO DE TERMO ADMVO
Processo: CP 9573/2016.
Partes: Tribunal Regional do Trabalho da 121 Região e SICOOB - CREDIJUSTRA. Objeto:
Prorrogara vigência do contrato de cessão por mais 12 meses no período de 28-12-2019
a 27-12-2020. Pelo Cedente: Roberto Basilone Leite, Desembargador do Trabalho-VicePresidente, no exercício da Presidência. Pela Cessionáda: Alexandre de Jesus Coelho
Machado, Diretor-Presidente, e Alex Patrus Chagas de Almeida, Diretor-Financeiro.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: CD 7577/2019.
Partes: Tribunal Regional do Trabalho da 121 Região e CERTISIGN Certificadora Digital S/A.
Objeto: Acréscimo ao objeto contratual de mais 30 certificações digitais . Valor: R$
4.170,00. Data da assinatura: 17-12-2019. Pelo TRT: Fernando Schlickmann Oliveira Souza,
Diretor da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Bernardo Stille Neto, Diretor e RonI
de Oliveira Franco, Procurador,

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13e REGIÃO
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TRT Me 2/2019
Processo TRT 1.01 4.342/2019.
Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 13 Região. Contratada: ComtérmIca
Comerdal Térmica )CNPJ Na 08.560.898/0001•64). Objeto: a) a supressão de serviços não
executados relativos ao Contrato TRT na 37/2009 e seus Aditivos; b) o pagamento da Taxa
de Administração relativa ao aditivo de prazo de 4 meses, a que se refere o Protocolo TRT
na 31.553/2013; c) o pagamento e liquidação da medição na 48 do contrato principal, da
medição na 11 do aditivo 01/2010 e da medição na 10 do aditivo na 01/2012, pendentes
em face da determinação de suspensão do pagamento no processo de auditoria da
CCAUD/C5IT; d) o pagamento das diferenças relativas ao reajuste de 2013 sobre as
medições 42,43, 44, 45, 46 e 47 do contrato prIndpal, bem ainda das medições 9 e 10 do
aditivo 01/2010 e das medições 7, 8 e 9 do aditivo 01/2012, alusivos aos Termos Aditivos
01/2011 e 01/2012, em decorrência da determinação da CCAUD/C51T; e) o pagamento dos
juros moratórios pelo atraso no pagamento de medições 1. 2, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43 e 44 constantes nas Manilhas a que
se refere o Doc. 023 do Protocolo TRT na 16.102/2018, Incluindo a correção prevista na IN
ne 05/2017, afeta aos Contratos da Administração Pública, conforme memória de cálculo
que consta no Doc. 029 do Protocolo TRT na 4342/2019; f) a dedução, como glosa, da
diferença de emboço, de acordo com o Doc. 030 do Protocolo TRT na 4342/2019, valores
devidos pelo Tribunal Regional do Trabalho - 131 Região, relativos ao Contrato TRT na
37/2009. Valor global do Termo de Ajuste de Contas: RS 377.135,13 (trezentos e setenta
e sete mil, cento e trinta e cinco reais e treze centavos). Nota de Empenho:
2012NE000357. Fundamento: arts. 58 e 65, da Lei na 4320/64. Data da assinatura:
16/12/2019. Assinam: Wolney de Macedo Cordeiro, Desembargador-Presidente, pelo
Contratante, e Fabricio Beltrão de Brito, Advogado legalmente constituído por RIOCullia0,
pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ltle REGIÃO
AVISO DE =AÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 2/2020 • UASG 80015
Na Processo: PROAD 10355/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica, para prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva na subestação de energia elétrica do
prédio que abriga o Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC.. Total de kens licitados: 1.
Edital: 19/12/2019 das 08h00 às 14h30. Endereço: Rua Almirante Barrosa, 600 Centro,
- Porto Velho/RO ou www.comprasgovemamentais.gov.br/edital/80015-5-0C002-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 19/12/2019 às 08h00 no slte
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/01/2020 às 11h00 no site
unvw.comprasnetgov.br
CELIA MARIA MADUREIRA SERRA
Pregoeira
(51ASGnet - 17/12/2019) 80015-00001-2019NE000127
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DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
19 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Na 26/2019
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD Na 12222/2019. Contratante: TRT-10 REGIÃO.
Contratada: JCM NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ/MF Na 15384.280/0001•56. Objeto:
Acréscimo dos serviços inicialmente contratados com adicional de serviços extras, na
ordem de 19,98%, o que corresponde ao valor de RS 54.547,79, e supressão no percentual
de 6,46% que representa o valor de R$ 17.642,63 alusivos a reforma do prédio que abriga
a Escola Judicial do TRT 141 Região. Assinado: 13/12/2019. Dotação Orçamentária:
programa de trabalho 02.122.0571.4256.6020, natureza da Despesa: 3390.39.16, nota de
empenho Na 2019NE001319 de 7/10/2019, correspondendo ao valor total da contratação
em R$ 309.865,70. Asa naturas: Osvaldo Silva, Diretor-Geral e Ordenador de Despesas do
TRT 149 Região em substituição e, de outro, o senhor José Cabral Menezes Neto,
representante da contratada.
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Na 28/2019
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD Na 11948/2019, Contratante; TRT-149 REGIÃO,
Contratada: SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU-EPP, CNPJ/MF
03.761.180/0001-12. Objeto: Acréscimo dos serviços inicialmente contratados com
adicional de serviços extras, na ordem de 13,91% e a supressão no percentual de 6%
atinentes à reforma do prédio que abriga o Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC. Assinado:
12/12/2019. Dotação Orçamentária: programa de trabalho 02.122.0571.4256.6020,
natureza da Despesa: 339039.15. nota de empenho N9 2019NE001343 de 11/10/2019.
correspondendo ao valor total da contratação em RS 112.416,01. Assinaturas: Osvaldo
Silve, Diretor-Geral e Ordenador de Despesas do TRT 141 Região em substituição e, de
outro, o senhor Dartagnan Donoso, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18e REGIÃO
EXTRATO DE INEXIGIBIUDADE DE UEITAÇÃO
PROCESSO: TRT/181 PA 10944/2019.
CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS,
CNPJ: 57.494.031/0001-63. OBJETO: Aquisição de munições para pistola calibre 40. VALOR:
R$77.380,00. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, I, da Lei 8.665/91 AUTORIZAÇÃO: Ricardo
Werbster Pereira de lucena, Diretor-Geral, em 13/12/2019. RATIFICAÇÃO: Paulo Sérgio
Pimenta, Desembargador-, Presidente do TRT/161a Região, em 13/12/2019.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretaria de Udtações e Contratos do Tribunal Regional do Trabalho da 189
Região CONVOCA as empresas para a atualização dos registros cadastra is existentes e para
o ingresso de novos interessados, objetivando a participação em procedimentos licitatórics,
em conformidade com o art. 34, 419, da Lei na 8.666/1993.
Os Interessados deverão dirigir-se á Seção de Gestão de Contratos, localizada
no Edifício F6rum Trabalhista de Golánla no, 70 andar, Fone (62)3222-5654, na Rua T-51
esq. c/T1, na 1403 - Setor Bueno- Golanla/GO.
MANA BUENO MACHADO
Diretora da Secretaria de licitações
e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19e REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROAD. 3.614/2019;
Espécie: Contrato TRT 191 SJA 038/2019;
Contratante: TRT da 191 Região; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: MODULO
SECURITY SOLUTIONS S.A; CNPJ: 28.712.123/0001-74; Objeto: Prestação de serviços de
suporte, manutenção e atualização da ferramenta de Gestão de Riscos • Risk Manager;
Vigênda: 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura; Assinatura: 04/12/2019;
Base Legal: Lei n2 8.665/1993, combinada com as demais normas de direito aplicáveis ti
espécie; Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho na. 02.122.05714256.0027, PTRes
085196, Natureza da Despesa 339040 e Nota de Empenho n. 2019NE000710, emitida em
22.10.2019; Valor do contrato: R$ 39.495,48; Signatários: Da53, Anne Helena Fischer
'nojosa, Presidente do TRT 191 Região e o Sr. João Fernando Nery de Oliveira, pela
empresa contratada.
EXTRATO DE CONTRATO
PROAD. 4.222/2019;
Espécie: Contrato TRT 191 SJA 038/2019;
Contratante: TRT da 19* Região; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: CONDOR TURISMO
EIRELI - EPP; CNPJ: 02.964.393/0001-89; Objeto: Prestação de serviços de agenciamento de
viagens; Vigência: 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura; Assinatura:
09/12/2019; Base Legal: Lei na 8.666/1993, combinada com as demais normas de direito
aplicáveis â espécie; Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho ne.
02.122.0571.4256.0027 - PTRes n. 10722, Natureza da Despesa 339039 (Outros Serviços de
Terceiros- Pessoa Jurídica) e Notas de Empenho 2019NE000800 e 2019NE000800, emitidas
em 27.11.2019; Valor da contrato: R$ 308.096,09; Signatários: Desa. Ante Helena Fischer
Inojosa, Presidente do TRT 19* Região e a Sra. Audeniza Barbosa Arantes Insuela, pela
empresa contratada.
XC
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 55.206E2017;
Espécie: 29 termo aditivo ao Contrato AJA Na 015/2018; celebrado entre o TRT 191
Região, CNPJ: 35.734.318/0001-80, e a ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ:
40.911.117/0001-41; Objeto do Aditivo: Fica estabelecido o reequilibrio económicofinanceiro desta avença, com efeitos a contar de 2.7.2018, dada a readequação salarial
dos postos de eletricista de manutenção. em virtude da inclusão do pagamento de
adicional de periculasidade, conforme previsto no subirem 3.20 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital n. 04/20160 Em mago do reequilibrio de que trata a
presente Cláusula, o valor anual estimado do contrato passa para R$ 732.964,12,
conforme cálculos corridos nos documentos de n. 263. 264, 26S, 267, 268, 314 e 315;
Repactua-se o montante do contrato, com efeitos a contar de 1.1.2019, dada a
incidência da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, que reajustou em 4,61% o
salário dos empregados de empresas de asseio e conservação no Estado de Alagoas,
bem como aumentou o insumo vale-alimentação para RS 374,00, passando o valor
anual estimado do contrato para R$ 761.791,48 , conforme cálculos contidos nos
documentos de n. 380, 381 e 362; Fica reajustado o valor do contrato, com efeitos a
contar de 16.5.2019, em razão da incidência do Indica decorrente da variação do IPCA
[IBGE) no 20.4.2018 a 19.4.1019 sobre o insumo "descarte de resíduos sólidos" da
planilha de custos; Em razão do reajuste de que trata a presente Cláusula, o valor
anual estimado do contrato passa a ser de RS 762.015,76, conforme cálculos contidos
no documento ce n. 382; Assinatura: 12/12/2019; Base Legal: Lei na. 10.520/2002, no
Decreto n. 3.555/2000 e, subsidiariamente, nas Leis n. 8.656/93 e 9.284/99, combinada
com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho na. 02.122.0571.4256.0027, PTRes 107722, Natureza da Despesa
3390.37 (Locação de Mão-de-Obra) e Notas de Empenho n. 2019NE000430 e
2019NE00065S, emitidas em 30.5.2019 e 24.9.2019; Signatários: Desa. Anne Helena
Fischer 'nojosa, Presidente do TRT 19* Região e a Sra. Ivonete Porfirio Barros, pela
empresa contratada.
21.
2.
2.
1a naleade dtnalrname ,,,x,romu ma na 5 23>a se 34212n2C01.
que ntetitut a Ininestrutun da Chata PUbaus eradtaarl • ICPRazd

Cp
•

RECEBIDO EM -ji _aí
j
,90 / (;
às
s clop)
Tr

te
Secretaria de dmirtiatra

,i

• TM" 19° Regia(

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - A CONTRATADA fica obrigada
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A subcontratação poderá ser
permitida de forma parcial e excepcional, com prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE, nos casos em que a CONTRATADA não possa prestar
diretamente os serviços avençados, devendo, para tanto, justificar os motivos
que ensejariam a subcontratação.
DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Em cumprimento ao disposto no
Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbirá ao CONTRATANTE
providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos
aditivos no Diário Oficial da União.
DO FORO
CLÁUSULA VIGÉSIMA - É competente o foro do Juízo Federal
da Seção Judiciária de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos da
presente avença.
E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si,
ajustado e contratado, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma,
para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Maceió, 09 de dezembro de 2019.

ANNE HELENA FISCHERWIOJ
Desembargadora Pr...idente do TRT 1
CO 1 RATANTE

Audeniza a
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Parágrafo Primeiro - As multas deverão ser recolhidas no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da
notificação enviada pelo contratante.
Parágrafo Segundo - O valor das multas poderá ser
descontado da nota fiscal e, em caso desse valor ser superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
Parágrafo Terceiro - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no SICAF e, no caso da aplicação da penalidade descrita do inciso
IV desta Cláusula, a Contratada deverá ser descredenciada por igual período,
sem prejuízo das multas previstas neste Termo e das demais cominações
legais.
Parágrafo Quarto - As sanções aqui previstas são
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Parágrafo Quinto - Em qualquer hipótese de aplicação de
sanções será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Sexto — As sanções serão aplicadas de acordo com
o disposto na legislação vigente, com o Decreto n2. 5.450/2005 e a Lei n2.
8.666/93, atualizada.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O CONTRATANTE poderá
considerar rescindido o Contrato, de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, sem que assista à CONTRATADA o direito a qualquer
indenização, nos casos e formas fixados na Lei n. 10.520/2002, pelo Decreto n.
5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os casos omissos neste
contrato serão resolvidos de acordo com o que reza a Lei n° 8.666/93 e suas
alterações, além das demais normas aplicáveis ao objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes contratantes se
vinculam a este instrumento, ao edital de licitação e à proposta da
CONTRATADA.
Parágrafo Único — A CONTRATADA fica obrigado a manter,
durante a vigência do contrato as condições de habilitação e qualific ção
exigidas para a contratação.
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orçamentários consignados no Programa de Trabalho n2.
02.122.0571.4256.0027 - PTRes n. 10722, Natureza da Despesa 339039
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) e Notas de Empenho
2019NE000800 e 2019NE000800, emitidas em 27.11.2019.

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Aquele que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com
a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Além do previsto na
cláusula anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações
assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78,
incisos I a XI da Lei n2. 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes
penalidades, sem o prejuízo de outras
I — advertência, sempre que forem observadas irregularidades
de pequena monta;
II - Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da
obrigação inadimplida, pelo atraso injustificado na execução de qualquer
obrigação contratual ou legal, até o limite máximo de 10% (dez por cento),
podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou
ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
III — Multa de 10%, incidente sobre o valor global do Contrato,
na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, a ser recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez comunicada oficialmente;
IV - suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base na alínea anterior;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os reajustes relativos ao serviço de
agenciamento de viagem (alínea C do quadro constante do item 14) deverão
ser precedidos de solicitação da CONTRATADA, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da
proposta, por meio da aplicação do IPCA — índice de Preços ao Consumidor
Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA não solicite
tempestivamente o reajuste do serviço de agenciamento (alínea C do quadro
constante do item 14 DO Termo de Referência) e prorrogue o contrato sem
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Também ocorrerá a preclusão do
direito ao reajuste do serviço de agenciamento (alínea C do quadro constante
do item 14 do Termo de Referência) se o pedido for formulado depois de
extinto o contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - O reajuste do serviço de
agenciamento (alínea C do quadro constante do item 14 do Termo de
Referência) terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição
do direito da CONTRATADA, nos termos do item 18.1 do Termo de Referência.

DA BAGAGEM DESPACHADA
CLÁUSULA DÉCIMA- Conforme disposto na Resolução n.
400/2016 da ANAC, as empresas aéreas podem praticar a venda de
passagens aéreas com possibilidade de cobrança pelo despacho de bagagens,
garantida franquia mínima de 10 (dez) quilos, denominada bagagem de mão,
observadas as dimensões e quantidades de peças definidos pela companhia
aérea.
Parágrafo Primeiro - Em virtude da condição contida nesta
Cláusula, no ato da solicitação de emissão do bilhete, o Contratante deverá
indicar a necessidade, ou não de contratação acessória de serviço de bagagem
despachada.
Parágrafo Segundo - O custo da bagagem despachada está
incluído (no preço da passagem) na tabela "Forma de Apresentação da
Proposta" do anexo II do Edital.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As despesas decorrentes da N
execução dos serviços objeto deste contrato correrão à conta dos recursos
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Parágrafo Quinto - O Contratante poderá deduzir do
montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada.
Parágrafo Sexto - Considera-se para efeito de pagamento o
dia da entrega da O.B. na unidade bancária;
Parágrafo Sétimo - Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o
efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da
seguinte fórmula:
EM =IxNx VP
Onde:
EM = Encargos moratórias;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim
apurado:
I = (TX/100)
365
I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
Parágrafo Oitavo - A atualização financeira prevista nesta
condição será incluída em fatura específica, podendo ser faturado no mês
seguinte ao da ocorrência.
Parágrafo Nono - Os pagamentos decorrentes do presente
contrato, deverão ser levados à crédito na conta corrente n° 4639-8, agência n.
4211-0, do Banco do Brasil, cujo titular é a Contratada.

DO REAJUSTE
CLÁUSULA NONA — O valor consignado no contrato para
aquisição de passagens aéreas, excluído os valores relativos ao serviço de
agenciamento de viagem (alínea C do quadro constante do item 14 do Termo
de Referência), será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, por
meio da aplicação do IPCA — índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado
e divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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a título de bagagem despachada e dos respectivos serviços de agenciamento
de viagens. A nota fiscal deverá conter o valor total dos serviços de
agenciamento de viagens faturado.

Parágrafo Quarto - Os preços das passagens aéreas cobrados
pela Contratada deverão estar de acordo com as tabelas praticadas pelas
companhias aéreas, inclusive em caso de tarifas promocionais, nas formas
estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores.
CLÁUSULA OITAVA - O pagamento será efetivado no prazo
máximo de 10 dias úteis, contados da certidão de recebimento em definitivo do
objeto, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado pela
contratada e mediante apresentação dos seguintes documentos:
Nota fiscal/fatura contendo a descrição do serviço e
atestada pela fiscalização;
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
CRF — Certificado de Regularidade de FGTS, expedido
pela Caixa Econômica Federal;
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Parágrafo Primeiro - A apresentação de nota fiscal com
incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no parágrafo
anterior, implicará na sua devolução à Empresa Contratada para regularização,
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentação.
Parágrafo Segundo - O Contratante reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF n.° 1.234, de 11 de Janeiro de 2012 ou outra norma vigente à
época da ocorrência do pagamento.
Parágrafo Terceiro - Não haverá retenção acima caso a
Contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar n2. 123/2006, mediante comprovação
da opção ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3Q da IN
SRF n2. 1.234/2012 e suas alterações posteriores.
Parágrafo Quarto - O Contratante se reserva no direito de
recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação dos serviços, este
estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Edital e sus
anexos.
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II - emitir as Requisições de Passagens Aéreas;
III - solicitar a contratação de serviços de bagagem contratada
nas eventuais necessidades;
IV - atestar e encaminhar as notas fiscais ao Setor competente
para autorizar os pagamentos.
Parágrafo Segundo - A fiscalização será exercida no interesse
do Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência,
não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
Parágrafo Terceiro - Ao Contratante se reserva o direito de
rejeitar o serviço prestado, se em desacordo com os termos do Edital e seus
anexos.
DO VALOR E DO PAGAMENTO
CLÁUSULA SETIMA - O valor total estimado do presente
Contrato é de R$ 308.096,09 (trezentos e oito mil e noventa e seis reais e
nove centavos).
Parágrafo Primeiro - A remuneração total a ser paga à agência
de viagens será apurada a partir da soma mensal do valor ofertado pela
prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os
serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento,
confirmação, reconfirmação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas
(ida e volta), nacionais e internacionais, com fornecimento do referido bilhete
para o TRT da 19,4 Região, mediante atendimento remoto [e—mail, telefone,
sistema de 'call center', sistema corporativo on—line de autoagendamento (Se—
booking e iselfticken, bem como de outros recursos a serem disponibilizados
pela contratada, os quais deverão, inclusive, permitir ao(s) usuário(s)
responsável(is) pela gestão e fiscalização do contrato realizar alteração ou
emissão de bilhete, inclusive em dias não úteis], no Brasil ou no exterior,
inclusive o respectivo retorno, pelo período de 12 meses, conforme as
condições estabelecidas no Termo de Referência, multiplicados pela
quantidade de passagens aéreas emitidas no período faturado.

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE pagará, ainda, à
CONTRATADA o valor das passagens aéreas emitidas no período, acrescido
das taxas de embarque, de "assento-conforto" e do valor cobrado a título de
bagagem despachada, quando foro caso.
Parágrafo Terceiro - A Contratada deverá emitir mensalmente
faturas que contenham os nomes dos passageiros, os valores das tarifas das
passagens, das taxas de embarque, dos "assentos-conforto", do valor cobra o
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ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que a
Contratada deverá emitir a correspondente Nota de Crédito que, por medida de
simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos valores respectivos
na própria fatura mensal apresentada pela contratada;
X - Definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em
classe econômica, sem prejuízo do estabelecido no art. 27-A do Decreto n°
71.733, de 1973 (incluído pelo Decreto 9280/2018), considerando-se o horário
e o período da participação do servidor no evento, a pontualidade, o tempo de
traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa
produtiva.
XI - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando
solicitados pela contratada, desde que atendidas as obrigações contratuais;
XII - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela contratada;
XIII - Aplicar as sanções administrativas nos casos de
inadimplemento da execução contratual
Parágrafo Primeiro - Quando da efetuação da glosa, eventuais
multas aplicadas pelas companhias aéreas em razão do cancelamento das
passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas.
Parágrafo Segundo - Os valores não processados na fatura
relativa ao mês da ocorrência deverão ser processados na próxima fatura
emitida pela CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro - Quando do encerramento ou rescisão
contratual, na impossibilidade de reversão da totalidade dos cancelamentos
efetuados, o montante a ser glosado poderá ser deduzido da garantia
apresentada na contratação, ou ser reembolsado ao órgão ou entidade,
mediante recolhimento do valor respectivo por meio de Guia de Recolhimento
da União — GRU.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA - Os serviços serão acompanhados e
fiscalizados por um representante do Contratante especialmente designado, que
terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do art.
67 da Lei n°. 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais
cabíveis.
Parágrafo Primeiro - Caberá ao Fiscal do contrato:
I - verificar a execução dos serviços objetivando garantir a
qualidade desejada;
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tarifas disponíveis, praticadas por todas as companhias aéreas que operem
nos deslocamentos solicitados;
LI - A Contratada deverá permitir a gestão e o
acompanhamento, por meio de senhas individuais, de todas as viagens
programadas pela Contratante, com fluxo online e aprovação e relatórios
gerenciais das atividades, incluindo as funcionalidades de self—bookinge
selfticket,
LII - Disponibilizar um endereço de correio eletrônico (e—mail)
que possibilite a comunicação entre Contratante e Contratada em tempo real;
LIII - A Contratada deverá pagar às companhias aéreas, nos
prazos pactuados em suas avenças específicas, os bilhetes emitidos, ficando
estabelecido que o Contratante não responderá, sob qualquer hipótese,
solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento;

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA QUINTA — O CONTRATANTE durante a execução
do presente Contrato, obriga-se a:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um
representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93;
II - Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser
contratada às suas dependências para tratar de assuntos pertinentes aos
serviços contratados;
III - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em
desacordo com este Contrato;
IV - Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo
pactuados;
V - Comunicar à Contratada, a quantidade de bilhetes a serem
fornecidos, indicando trechos e locais
VI - Emitir as requisições de passagens aéreas, numeradas em
sequência e assinadas pela autoridade competente ou por servidor por ela
designado;
VII - Proporcionar todas as condições necessárias ao bom
andamento da prestação dos serviços contratados;
VIII - Notificar, por escrito, a contratada, sobre a disposição de
aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;
IX - Solicitar formalmente à Contratada, no caso de não
utilização de bilhete de passagem, em seu percurso total ou parcial,
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ficando ressalvado que a inadimplência da Contratada para com estes
encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do Contrato;
XLII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
XLIII - Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular
publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste
Contrato, sem prévia autorização do Contratante;
XLIV - Manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XLV - Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o
valor do Serviço de Agenciamento de Viagens e outra com o valor das
passagens aéreas acrescido da taxa de embarque;
XLVI - Eentregar todas as notas fiscais ou faturas das
companhias aéreas, relativas às passagens aéreas constantes das faturas, no
momento de sua apresentação para pagamento;
XLVII - Havendo diferença em desfavor do Contratante, entre o
valor cobrado e o valor informado pela companhia aérea, a Contratada deverá
adotar providências com o objetivo de devolver os valores cobrados a maior
por meio de notas de crédito;
XLVIII - Disponibilizar, caso não tenha escritório ou filial no
Município de Maceió, em caráter permanente e ininterrupto, atendimento com
acionamento por meio de mensagens eletrônicas (e-mail) e telefone fixo de
custo local e celular com linha DDD (82) Maceió/AL, disponíveis 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, no prazo máximo de 5 dias
após a assinatura do contrato;
XLIX - Para o cumprimento do item anterior a Contratada deverá
propiciar atendimento 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, por
meio de telefone fixo e celular com linha DDD (82) Maceió/AL, além de central
de telefonia (cail center), bem como de outros recursos a serem
disponibilizados pela Contratada, os quais deverão permitir ao(s) usuário(s)
responsável(is) realizar alteração ou emissão de bilhete, inclusive em dias não
úteis.
L - Disponibilizar, sem ônus para o Contratante, um sistema
corporativo on-line de autoagendamento (self-booking e selfticket), por meio de
senha individual, pela internet, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através do qual seja possível ao Contratante efetuar a
efetiva reserva de passagens aéreas nacionais, bem como proceder à consulta
e fazer a pesquisa unificada de disponibilidade de todos os vôos e as melhore‘
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XXXI - Receber, até o último dia de vigência do contrato, as
requisições de passagens, obrigando—se a fornecer as passagens aéreas
oriundas daquelas requisições mesmo após o término do período contratual;
XXXII - Reembolsar, pontualmente, às concessionárias pelo
valor dos bilhetes e ordens de passagens, não respondendo a Contratante,
solidária ou subsidiariamente, por essa responsabilidade da Contratada;
XXXIII - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos
serviços contratados e efetuá-los de acordo com as especificações constantes
da proposta e/ou instruções do instrumento convocatório e seus anexos;
XXXIV - Comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessária;
XXXV - Providenciar a imediata correção das deficiências
apontadas pelo Contratante, quanto à execução dos serviços contratados;
XXXVI - Fornecer ao Contratante, sem ônus, a tabela de preços
das empresas aéreas para passagens nacionais no início dos serviços, sempre
que houver reajustes ou sempre que solicitada;
XXXVII- A Administração da Contratante reserva—se ao direito
de solicitar a comprovação, sempre que julgar necessária, do valor vigente das
tarifas, na data da emissão dos bilhetes de passagens.
XXXVIII - Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo
Contratante, declaração expedida por companhias aéreas legalmente
estabelecidas no País, de que é autorizada a comercializar passagens em seu
nome; que possui idoneidade creditícia; que se encontra em dia com suas
obrigações contratuais e financeiras perante as mesmas e que dispõe de
terminal para reservas;
XXXIX - Entregar os bilhetes de passagens aéreas no local
previamente designado pelo Fiscal do contrato ou por outro servidor designado
pelo Contratante;
XL - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução
do contrato, salvo com prévia e expressa autorização do Contratante;
XLI - Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer
danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros e
responsabilizar—se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens,
bem como o recolhimento de todos os encargos sociais, previdenciários e
trabalhistas de seus empregados, além de seguros e indenizações, taxas e
tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da Contratada, bem como por
qualquer acidente ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando çi
serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhis
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XXI - Solucionar os problemas que venham a surgir,
relacionados com reservas de passagens, tarifas de embarque e quaisquer
outras logísticas de embarque, em aeroportos no Brasil ou no exterior;
XXII - Reembolsar ao Contratante o valor correspondente ao
preço da passagem aérea, subtraído do valor referente à multa de reembolso e
demais taxas fixadas por dispositivos legais que regulam a matéria,
devidamente comprovado, em virtude da não utilização do bilhete, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção
contratual;
XXIII - Assegurar a concessão de descontos e a utilização de
tarifas promocionais para os serviços prestados, sempre que praticados pelas
companhias aéreas, repassando à Contratante todos os descontos e
vantagens oferecidas que possam resultar em vantagem econômica para a
Contratante. A constatação de que a Contratada não repassou descontos ou
promoções, emitindo passagens e bilhetes em tarifas superiores, implicará na
aplicação de sanções;
XXIV - Manter durante toda a execução do contrato crédito
compatível com o volume de vendas estimadas para o contrato, junto às
companhias aéreas nacionais, diretamente ou através de agência de viagens
consolidadora, bem como dispor de sistema para reserva e emissão online
junto a essas companhias;
XXV- Comunicar possíveis cancelamentos de vôos onde haja
emissão de passagem a ser paga pelo Contratante, ficando obrigada a
providenciar outro vôo, em datas e horários compatíveis com o vôo
anteriormente escolhido;
XXVI - Receber os informativos sobre não utilização de trechos
de passagens emitidas, providenciando o devido ressarcimento ao Contratante;
XXVII- Fornecer junto com o faturamento os créditos
decorrentes de passagens e/ou trechos não utilizados ou remarcados no
período respectivo;
XXVIII - Deverá fazer desdobramentos, cancelamentos,
substituições e reembolsos de bilhetes, quando solicitados e não utilizados pelo
Contratante, caso haja alteração de tarifa, a Contratada promoverá a
compensação de valores, tanto como crédito, ou como débito enviando o
documento comprobatório de valores para o Contratante;
XXIX - Repassar ao Contratante todos os descontos oferecidos
pelas transportadoras aéreas, inclusive as tarifas promocionais, quando
atendidas as condições estabelecidas para os descontos e para essas tarifas;
XXX - Fazer gestão para a solução de problemas que venham a
surgir, relacionados com as passagens e embarques, em aeroportos;
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IX - A CONTRATADA deverá substituir passagens (remarcação)
quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou de desdobramento de
percurso, mediante solicitação da CONTRATANTE;
X - Quando houver aumento de custo — emitir ordem de débito
pelo valor complementar;
XI - Quando houver diminuição de custo — emitir ordem de
crédito a favor do Contratante, a ser utilizada como abatimento no valor da
fatura posterior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da notificação;
XII - Efetuar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de
sistema informatizado de pesquisa próprio, indicando obrigatoriamente o menor
preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas
promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da
viagem;
XIII - Providenciar, mesmo previamente e mediante solicitação
telefônica, a devida reserva/bloqueio, conforme as condições oferecidas pelas
companhias aéreas, de acordo com a conveniência da Contratante;
XIV - Fornecer as opções de vôo em conformidade com modelo
fornecido pelo Contratante no prazo máximo de 1h (uma hora);
XV - Efetuar bloqueio/cancelamento e a reserva prévia da
passagem de menor valor disponível (entre as opções oferecidas), mantendo—o
pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro horas), a contar da sua efetiva
confirmação ou informação à Contratante;
XVI - Informar as condições da bagagem de mão da companhia
aérea contendo no mínimo informações das dimensões, peso e quantidade de
peças admitidas;
XVII - Informar, de forma destacada, o custo da bagagem
despachada, bem como os detalhes de peso, dimensões e quantidade de
peças praticados pela companhia aérea, quando solicitado;
XVIII - Indicar contato para atendimento fora do horário
comercial, inclusive sábados, domingos e feriados, durante 24 horas do dia;
XIX - Entregar bilhete de passagem fora do horário de
expediente, em local indicado pelo contratante, podendo ser utilizado meio
eletrônico (e—mail);
XX - Disponibilizar o código localizador de reserva a qualquer
outra empresa de turismo mediante solicitação do Contratante;
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anterior devendo a contratada, nesse caso, atendê—lo com a agilidade
requerida.
Parágrafo Segundo — Comunicar ao contratante, por escrito,
com antecedência mínima de 07 (sete) meses antes do final da vigência do
Contrato, o interesse da contratada em renová-lo por igual período,
conforme disposto no art. 57, da Lei n°. 8.666/93, com alterações
posteriores.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA, durante a execução
do presente Contrato, obriga-se a:
I - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas
avençadas;
II - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto constante no Termo de Referência, em que se verificar
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
III- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalização do CONTRATANTE, cujas obrigações a CONTRATADA deverá
atender prontamente;
IV - Manter preposto para representá-la quando da execução do
contrato;
V - Responsabilizar—se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento do CONTRATANTE;
VI - Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do contrato,
mantendo sempre a regularidade quanto a esta responsabilidade;
VII - Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos
serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com o
CONTRATANTE, sobre assuntos relacionados à execução do contrato;
VIII- Reservar, emitir, marcar, remarcar, desdobrar, confirmar,
reconfirmar e cancelar bilhetes de passagens aéreas (ida e volta), nacionais e
internacionais, com fornecimento do referido bilhete para o TRT da 19° Região,
mediante atendimento remoto [e—mail, telefone, sistema de 'call center',
sistema corporativo on—line de autoagendamento (1 self-booking e Iselfticken,
bem como de outros recursos a serem disponibilizados pela contratada, os
quais deverão, inclusive, permitir ao(s) usuário(s) responsável(is) pela gestão e
fiscalização do contrato realizar alteração ou emissão de bilhete, inclusive em
dias não úteis], no Brasil ou no exterior, inclusive o respectivo retorno, pelo
período de 12 meses, conforme as condições estabelecidas no Termo de
Referência.
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remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação e cancelamento de
bilhetes de passagens aéreas (ida e volta), nacionais e internacionais, com
fornecimento do referido bilhete para o TRT da 192 Região, mediante
atendimento remoto [e—mail, telefone, sistema de 'call center', sistema
corporativo on—line de autoagendamento ('self—booking' e 'selfticket'), bem
como de outros recursos a serem disponibilizados pela contratada, os quais
deverão, inclusive, permitir ao(s) usuário(s) responsável(is) pela gestão e
fiscalização do contrato realizar alteração ou emissão de bilhete, inclusive em
dias não úteis, no Brasil ou no exterior, inclusive o respectivo retorno, pelo
período de 12 meses, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
Parágrafo Primeiro - Passagem aérea compreende o trecho de
ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, nos casos em que isto
representa toda a contratação.
Parágrafo Segundo - Trecho compreende todo o percurso
entre a origem e o destino, independentemente de existirem conexões ou
serem utilizadas mais de uma companhia aérea.
Parágrafo Terceiro - A frequência e periodicidade do serviço de
agenciamento serão distribuídas ao longo da vigência do contrato, de acordo
com as necessidades do Contratante no deslocamento dos servidores e
magistrados, nas atividades cuja presença destes seja necessária.
Parágrafo Quarto - Para o cumprimento do objeto, o
Contratatante enviará Requisição de Passagem Aérea, devidamente autorizada
e assinada pelo fiscal do contrato, podendo ser expedida via e-mail ou outro
meio eletrônico.
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
CLÁUSULA SEGUNDA - A vigência do Contrato será de 12
(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, conforme o disposto no art. 57 da Lei n.2 8.666/93, com alterações
posteriores.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA -A contratada deverá entregar os
bilhetes de passagens aéreas nacionais em até 02 (duas) horas e
internacionais em até 04 (quatro) horas, após a solicitação, diretamente ao
requisitante ou através de envio por e—mail.
Parágrafo Primeiro — Excepcionalmente, em caráter de
urgência, a emissão de bilhete de passagem aérea poderá ser solicitada
pelo CONTRATANTE, sem a obediência aos prazos previstos na cláusula
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIÃO

CONTRATO TRT19,SJA N. 043/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AGENCIAMENTO DE VIAGENS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 19 REGIÃO E CONDOR
TURISMO EIRELI - EPP.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIÃO,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. da Paz, n° 2076, inscrito no
CNPJ sob o n° 35.734.318/0001-80, neste ato representado por sua
Presidente, Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA, brasileira,
união estável, inscrita no CPF sob n. 094.014.824-20, portadora da Cédula de
Identidade n. 869597 SSP/PE, residente e domiciliada em Maceió/AL,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, CONDOR TURISMO
EIRELI - EPP_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n'
02.964.393/0001-89, com sede na Rua Euclides da Cunha, 6955, Jardim dos
Estados, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por Audeniza Barbosa Arantes insuela,
inscrita no CPF n° 155.952.851-68, RG n° 1227668, resolvem firmar o presente
negócio jurídico, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, combinada com as demais normas aplicáveis à espécie, e no
que consta no PROAD TRT19 n. 53.480/2017, celebrado na modalidade
Pregão Eletrônico ri. 24/2017, pactuando este contrato de prestação de
serviços, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que
ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA — Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo, entre outros, os serviços de reserva, emissão, marcação,
1
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