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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2020/SEL- NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 04/2002.

PROCESSO Nº 00220-00000473/2020-00

SIGGO n° 040634

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o n°
02.977.827/001-85, doravante denominada CONTRATANTE, representada por LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA, na qualidade de
Secretário de Estado, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, e MONEY TURISMO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.979.739/0001-05, sediada em
SHC/Norte CL Quadra 102, Bloco D, n° 54, Salas 117, 119 e 121 - Asa Norte, Brasília-DF, CEP n° 70.722-540, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. CARLOS ALBERTO SILVA MONTORIL, portador da Carteira de Iden�dade n° 578034
expedida pela SSP/SP, e CPF n° 220.651.801-53, na qualidade de Proprietário. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n° 02/2019 - UASG: 090009 (35912811), do
Termo de Homologação e Adjudicação PE 02/2019 (35913721), da Proposta  (35915553) e da Lei nº 8.666 21.06.93.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas  internacionais, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n° 02/2019 -
UASG: 090009 (35912811), do Termo de Homologação e Adjudicação PE 02/2019 (35913721), e da Proposta  (35915553), que
passam a integrar o presente Termo.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º
da Lei nº 8.666/93.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O valor total do contrato é de R$ 1.371.350,76 (hum milhão, trezentos e setenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e
seis  centavos), sendo R$1.371.350,73 (hum milhão, trezentos e setenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e três
centavos) referente à aquisição de passagens aéreas internacionais e R$ 0,03 (três centavos) referentes à prestação de serviços de
agenciamento, a ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 34902

II - Programa de Trabalho: 27.811.6206.2631.0005 -  Apoio ao Compete Brasília - Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito
Federal;

III - Natureza da Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção;

IV - Fonte de Recursos: 125 – Transferência para o Desporto Não Profissional;

6.2. O empenho inicial é de R$ 1.371.350,76 (um milhão, trezentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta reais e setenta
e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2020NE00096, emi�da em 21/02/2020, sob o evento nº 400091, na modalidade
Es�ma�vo.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. A contratante somente efetuará o pagamento dos serviços expressamente solicitados e devidamente executados.
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7.2. Estão incluídos no preço os impostos, taxas e encargos sociais e obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, equipamentos e outras quaisquer despesas que incidam sobre a
contratação.

7.3. Os pagamentos referentes aos serviços serão efetuados por meio de crédito bancário em conta corrente da
contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o atesto do Executor.

7.4. A contratada deverá apresentar na nota fiscal CNPJ idên�co ao apresentado na proposta e na nota de empenho.

7.5. A contratada optante do SIMPLES deverá apresentar obrigatoriamente, a cada pagamento, a DECLARAÇÃO DE OPÇÃO
PELO SIMPLES, em 2 vias, assinadas pelo representante legal, a fim de evitar a retenção de impostos federais indevidos. O modelo da
declaração encontra-se disponível no endereço eletrônico h�p://www.receita.fazenda.gov.br.

7.6. No tocante aos demais tributos, a contratada será tributada de acordo com a legislação per�nente à época dos
pagamentos.

7.7. Todo e qualquer pagamento referente aos serviços contratados fica condicionado à validade de toda a documentação
exigida para habilitação.

7.7.1. Não comprovando a contratada regularidade quanto à documentação exigida para a habilitação, o pagamento pelos
serviços será efetuado em caráter excepcional, mediante autorização da Direção do Foro, ficando, porém, suspensas novas
contratações, e concedendo-se prazo de 15 (quinze) dias para regularização, sob pena de cancelamento da ata de registro de preços.

7.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento o valor devido será acrescido de encargos moratórios, apurados desde o
primeiro dia ú�l subsequente ao término do prazo até a data do efe�vo pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela per�nente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) ;                   I = (6/100);                      I = 0,00016438

        365                                   365

7.9. Operar-se-á a decadência do direito aos encargos moratórios se a contratada não os requerer até 30 (trinta) dias após
a efe�vação do crédito.

7.10. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao
Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos,
de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011, alterado pelo Decreto de nº
36.135/2014, de 12/12/2014.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

8.1. O preço do serviço de agenciamento consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a par�r da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do INPC;

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros
do úl�mo reajuste.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja disponibilidade de
quan�ta�vo de prestação do serviço (unitário) de agenciamento de passagem aérea e, ainda, desde que: 

9.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

9.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

9.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

9.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

9.2. A CONTRATADA não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

9.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi�vo.

9.4. A critério da Administração Pública, e sem ônus para a contratante, o contrato poderá ser rescindido a par�r do
primeiro dia ú�l subsequente da assinatura do contrato resultante da licitação objeto do processo administra�vo n° 00220-
00004741/2019-11, que trata de pretensa contratação de serviços de transporte aéreo nacional e internacional, para atendimento
das solicitações encaminhadas pelos atletas beneficiários do Programa Compete Brasília. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.1.1. Prover condições que possibilitem o início da execução dos serviços;

10.1.2. Solicitar à Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efe�vas de correção ou adequação dos
serviços prestados;

10.1.3. Ins�tuir o acompanhamento efe�vo e permanente da execução do contrato, através de indicação de gestor e de
fiscal da execução, os quais deverão desenvolver todas as suas atribuições nos termos fixados neste Termo de Referência e em
regulamento interno;

10.1.4. Relacionar-se com a contratada através de e-mails, fax, o�cios e outros meios documentados;

10.1.5. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à contratada, nas condições e preços pactuados;

10.1.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando devidamente iden�ficados;

10.1.7. Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços contratados;

10.1.8. rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de Referência;

10.1.9. solicitar formalmente à contratada, no caso de não u�lização de bilhete de passagem, em seu percurso total ou
parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que a contratada deverá emi�r a
correspondente Nota de Crédito que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos valores
respec�vos na própria fatura mensal apresentada pela contratada;

10.1.10. quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias aéreas em razão do cancelamento
das passagens aéreas não u�lizadas deverão ser consideradas;

10.1.11. os valores não processados na fatura rela�va ao mês da ocorrência deverão ser processados na próxima fatura
emi�da pela contratada;

10.1.12. quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da totalidade dos cancelamentos
efetuados, o montante a ser glosado deverá ser reembolsado ao CONTRATANTE, mediante recolhimento do valor respec�vo por
meio de Guia de Recolhimento da União – GRU;

10.1.13. cumprir as demais disposições con�das neste Termo de Referência.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I - até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da
execução do Contrato;

II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.1. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.2. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.3. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.3.1. Assinar eletronicamente o termo de contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a par�r da convocação
pela Administração;

11.3.2. Iniciar efe�vamente a prestação dos serviços até o segundo dia ú�l seguinte a data da assinatura do termo de
contrato, bem como prover todas as condições necessárias à prestação de serviços;

11.3.3. Executar todos os serviços ajustados nas condições pactuadas em contrato, mediante profissionais devidamente
qualificados;

11.3.4. Informar à Contratante, na data da assinatura do contrato, os números de fax, telefones e endereço eletrônico (e-
mail) disponíveis para a solicitação dos serviços que será feita pelo fiscal do contrato, indicando contato para atendimento fora
do horário comercial, inclusive sábados, domingos e feriados, durante 24 horas do dia, para casos excepcionais, bem como
mantê-los disponíveis durante toda a vigência do contrato, informando qualquer alteração dos referidos contatos;

11.3.5. Garan�r a con�nuidade dos serviços;

11.3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na
execução dos serviços;

11.3.7. Cumprir tempes�va e integralmente as determinações da fiscalização do contrato;

11.3.8. Responsabilizar-se, obje�vamente, por eventuais prejuízos causados à e/ou terceiros na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência;

11.3.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato;

11.3.10. Apresentar mensalmente a documentação necessária ao pagamento;
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11.3.11. Fornecer passagens aéreas nos trechos descritos no item “05” deste Termo de Referência e, caso seja solicitado
pela CONTRATANTE, para outras localidades do país(nacional) e fora do pais(internacional), podendo este fornecimento se dar,
excepcionalmente, fora do horário normal de expediente e aos sábados, domingos e/ ou feriados;

11.3.12. Providenciar, mesmo previamente e mediante solicitação telefônica, o devido bloqueio/reserva da passagem de
menor valor disponível entre as opções oferecidas, conforme as condições oferecidas pelas companhias aéreas, de acordo com
a conveniência da Contratante;

11.3.13. Realizar o fornecimento das passagens de acordo com o pactuado no Contrato, assegurando a concessão de
descontos e a u�lização de tarifas promocionais, sempre que pra�cados pelas companhias aéreas, ainda que não sejam
expressamente des�nados a Órgãos Públicos, de modo que seja garan�da à CONTRATANTE sempre a menor tarifa;

11.3.14. Comunicar possíveis cancelamentos de voos onde haja emissão de passagem a ser paga pelo CONTRATANTE,
concedendo endosso em favor de outra companhia aérea em data e horário compa�veis com voo anteriormente escolhido, sem
custo adicional à CONTRATANTE;

11.3.15. Reembolsar a CONTRATANTE o valor correspondente ao preço da passagem aérea, subtraído do valor referente à
multa de reembolso e demais taxas fixadas por disposi�vos legais que regulam a matéria, devidamente comprovado, em virtude
da não u�lização do bilhete, inclusive em decorrência da rescisão ou ex�nção contratual;

11.3.16. Fornecer os créditos decorrentes de passagens e/ou trechos não u�lizados ou remarcados juntamente com a
próxima fatura a ser encaminhada à CONTRATANTE, respeitado o disposto na alínea anterior;

11.3.17. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura venham a ocorrer, serem
sanadas no prazo que não prejudique o embarque ou desembarque do servidor;

11.3.18. Reparar, corrigir ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente,
provocado por uso indevido por parte da Contratante;

11.3.19. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade
solidária ou subsidiária por esse reembolso;

11.3.20. Disponibilizar acesso ao sistema de cotação de preços e pré-reserva de passagens, mediante login e senha, sem
qualquer ônus adicional a contratante.

11.3.21. 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;

11.3.22. Cumprir as demais disposições con�das neste Termo de Referência.

11.3.23. Entregar à CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida;

11.3.24. Indique o banco, a agência e a conta bancária da empresa, onde deverão ser depositados os valores referentes aos
serviços prestados;

11.4. A Contratante não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados sem a solicitação ou
autorização do fiscal do contrato.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da
Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto.

12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração
de aditamento.

12.3. A CONTRATADA é 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 inicial atualizado do contrato.

12.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

13.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa
prevista no Edital, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº
8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.2. Demais sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital
(35912811).

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com
as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e
ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei
nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES 

16.1. É vedado à CONTRATADA:

I - Caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

II - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS  DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados
mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto
dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado
o registro do instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada
pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

22.2. Está vedado o NEPOTISMO na esfera do Poder Execu�vo do Distrito Federal conforme Decreto Distrital nº
32.751/2011:

22.3. Conforme estabelece o Decreto Distrital nº 32.751/2011, que trata da vedação do NEPOTISMO na esfera do Poder
Execu�vo do Distrito Federal, não poderão par�cipar de pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com
poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo
grau, de: (Art. alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016).

I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela
realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en�dade da administração pública distrital; ou (Inciso alterado
pelo Decreto 37.843 de 13/12/2016);

II - agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao
chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação (Inciso alterado pelo Decreto 37.843 de 13/12/2016).
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Brasília, 21 de fevereiro de 2020

 

 

Pelo Distrito Federal:

 

Leandro Cruz Fróes da Silva 

Secretário de Estado de Esporte e Lazer 

 

Pela Contratada:

Carlos Alberto Silva Montoril

Proprietário 

 

Testemunhas: 

1. Leonídio Pinto Neto 

2. Fernanda Mar�ns Torres 
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