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CONTRATO N. 009/2004

Contrato para fornecimento, mediante requisi~ao, de
passagens aereas nacionais, autorizado pela Senhora
Nelzyr Silva Muller, Secretaria de Administra~ao, a fl.
211 do Pregao n. 002/2004, que entre si fazem 0
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e ,I VTC
Tour Operator Ltda., em conformidade com as leis n.
10.520/2002,8.666/1993 e 8.078/1990.

I. Pelo presente instrumento particular, de um lado 0
[TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, 6rgao do Poder
Judiciario da Uniao, inscrito no CNPJ sob 0 n. 05.858.851/0001-93, com sede na
IRua Esteves Junior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado par seu Secretario de Administra~ao e.e.,
Senhor Rafael Alexandre Machado, inscrito no CPF sob 0 n. 001.244.909-13,
residente e domiciliado na cidade de Sac Jose/SC e, de outro lado, a empresa VTC
TOUR OPERATOR L TDA., estabelecida na Rua Vidal Ramos, 263, nesta cidade,
inscrita no CNPJ sob 0 n. 95.870.069/0002-63, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. Mauricio Voss, inscrito
Ino CPF sob 0 n. 073.063.427-91, portador da Carteira de Identidade n. 138.062,
residente e domiciliado nesta Capital, tern entre si ajustado Contrato para
fornecimento, mediante requisi~ao, de passagens aereas nacionais, firmado de
acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de
11993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, e com 0 Pregao n. 002/2004, mediante
~s clausulas e condi~6es abaixo enumeradas:

CLAuSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1.0 presente Contrato tern como objeto 0 fornecimento,
mediante requisiCfao, de passagens aereas nacionais, conforme especificaCfoes
constantes da proposta de tis. 197 do Pregao n. 002/2004 e do Projeto Basico anexo
ao mesmo Pregao.
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1.1.1. 0 prazo para entrega dog bilhetes nao
superior a 3 (tres) horas a partir do recebimento da requisi9ao.

sera

PARAGRAFO UNICO

A execu9ao dos servi90s obedecera ao estipulado neste
Contrato, bem como as disposi90es do Pregao n. 002/2004, de 26/01/2004, alem
das obriga90es assumidas na pro posta firmada pela Contratada em 26/01/2004, e
Idirigida ao Contratante, contendo 0 percentual de desconto oferecido que,
lindependentemente de transcri9ao, fazem parte integrante e complementar deste,Contrato, 

no que nao 0 contrariem.

CLAuSULASEGUNDA-DOPREGO

I 2.1. 0 Contratante pagara a Contratada 0 valor das
~abelas de preCfos vigentes no dia da emissao dog bilhetes, divulgadas pelo 6rgao

icompetente (DAC -Departamento de AviaCfao Civil), deduzidos os percentuais de
pesconto oferecidos na sua proposta.

I 2.1.1. A Contratada fornecera os bilhetes de passagens
com os pre<;os promocionais porventura oferecidos pelas Companhias Aereas, a
epoca da emissao, sem prejufzo da aplica<;ao do percentual de desconto
fipresentado na proposta.

CLAuSULA TERCEIRA -DO VALOR ESTIMADO

I 3.1. A presente contrataQao tem 0 valor estimado anual de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para ana nao eleitoral, e R$ 90.000,00 (noventa
mil reais), para ana eleitoral.

CLAuSULA QUART A -DO PRAZO DE VIGENCIA

4.1. 0 presente Contrato tera vigencia de 12 (doze)
,neses, a contar de 11/02/2004 podendo, no interesse da Administra<;ao, ser
prorrogado atraves de Termos Aditivos, limitada a dura<;ao da presta<;ao dos
servi<;os a 60 (sessenta) meses.

CLAuSULA QUINT A -DA AL TERACAO

I 5.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorrencia
~e quaisquer dog fatos estipulados no artigo 65 da lei n. 8.666/1993.

CLAuSULA SEXTA -DO PAGAMENTO

I 6.1. 0 pagamento sera feito em favor da Contratada,
mediante dep6sito bancario, no prazo de 5 (cinco) dias uteis ap6s a atestaQ8o, pelo
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setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que as servi~os
estejam em conformidade com as exigencias contratuais e nao haja fator impeditivo
imputavel a contratada.

6.2. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada,
enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao financeira que Ihe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimplencia, gem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de pregos ou corregao monetaria.

6.3. E condi9ao para 0 pagamento do valor constante da
Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com 0 Fundo de Garantia par Tempo de
Servi90 (FGTS) e com 0 Instituto Nacional do Segura Social (INSS).

CLAuSULA SETIMA. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes do presente Contrato
correrao a conta dos Programas de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 -Gestao e
Administragao do Programa e 02.128.0570.4091.0001 -Capacitagao de Recursos
Humanos, Elemento de Despesa 3.3.90.33 -Passagens e Despesas com
Locomogao.

CLAuSULA OITAVA -DO EMPENHO DA DESPESA

8.1. Foram emitidas as Notas de Empenho Estimativas n.
2004NEOOO095 e 2004NEOOO096, em 28/01/2004, nos valores de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, para a
realizagao da despesa.

CLAuSULA OBRIGAC;OESNONA DAS DO
CONTRATANTE

9.1.0 Contratante se obriga a:

9.1.1. efetuar 0 pagamento a Contratada, de acordo com
as condi~6es, no pre~o e no prazo estabelecidos nas Clausulas Segunda e Sexta
deste Contrato;

9.1.2. promover, atraves de seu representante, 0 servidor
titular da funQ8o de Assistente de Gabinete da Coordenadoria de ServiQos Gerais,
ou seu substituto, a fiscalizaQ8o deste Contrato, em conformidade com 0 art. 67 da
lei n. 8.666/1993.

CLAuSULA DECIMA OBRIGAC;OESDAS DA
CONTRATADA
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10.1. A Contratada ficara obrigada a:
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10.1.1. executar os servi90s no pre90 e no prazo
estipulados em sua proposta e no Pregao n. 002/2004;

10.1.2. fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante,
os horarios e opg6es de viagem;

10.1.3. informar, quando da requisi9ao de passagens
aereas, das tarifas promocionais oferecidas, na ocasiao, pelas companhias aereas,
se for 0 caso;

10.1.4. responsabilizar-se pelo servigo de reserva e
emissao de bilhetes de passagens;

10.1.5. proceder a entrega dog bilhetes no enderego do
TRESC, na Rua Esteves Junior, 68, Centro, Florian6polis, ao servidor responsavel,
no prazo maxima de 3 (tres) horas, a partir do recebimento da requisigao;

10.1.6. substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, os bilhetes que venham a apresentar qualquer irregularidade;

10.1.7. manter, durante toda a execuc;ao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigaC;aes assumidas, todas as condiC;aes de habilitac;ao e
qualificac;ao exigidas no Pregao n. 002/2004;

10.1.8. nao transferir a outrem, no todo au em parte, a
objeto da presente licitaQao, gem previa anuencia do Contratante.

CLAuSULA DECIMA-PRIMEIRA -DAS PENALIDADES

11.1. Se a Contratada descumprir as condi90es
estabelecidas neste instrumento ficara sujeita as penalidades estabelecidas nas Leis
n. 10.520/2002 e 8.666/1993.

11.2. Em conformidade com 0 artigo 86 da Lei n.
8.666/1993, 0 atraso injustificado na execU980 dog servi90s objeto deste Contrato
sujeitara a Contratada, a jufzo do Contratante, a multa de 0,06% (zero vfrgula zero
seis par cento) ao dia, sabre 0 valor da(s) passagem(ns) entregue(s) com atraso, a
partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega da(s)

passagem(ns).

11.3. Nos termos do artigo 87 da lei n. 8.666/1993, pela
inexecuQ8o total ou parcial deste Co ntrato , 0 Contratante podera aplicar, a
Contratada, as seguintes penalidades:

a) advertencia;

b) multa de 10% (dez par cento) sabre a media mensal
dog valores pagos, a contar do inicio da vigencia do Contrato, ate a data da

respectiva inexecu98o;
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b.1) caso nao tenha sido efetuado nenhum pagamento, 0
percentual de multa estipulado na alfnea "b" incidira sabre 0 valor estimado mensal
da contratagao;

11.4. Nos termos do artigo 70 da Lei n. 10.520/2002, se 0
Contratado ensejar 0 retardamento da execu~ao do seu objeto, naG mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execu~ao do Contrato, comportar-se de modo
inidoneo ou cometer fraude fiscal, garantido 0 direito previa da cita~ao e da ampla
defesa, ficara, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no Edital e no Contrato e das demais comina~6es legais:

a) impedido de licitar e contratar com a Uniao; e,

b) descredenciado no SICAF pelos 6rgaos competentes.

i 11.5. As san90es estabelecidas na Subsclausula 11.4 sac

~e competencia da autoridade maxima deste Tribunal.

i 11.6. Da aplica<;:8o das penalidades definidas nas alineas
ria" e "b" da Subclausula 11.3, cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis a
pontar da data da intima<;:8o.

I 11.7. 0 recurso sera dirigido ao Diretor-Geral, par

lintermedio da Secretaria de Administra9ao, que podera rever a sua decisao em 5
(cinco) dias uteis, au, no mesmo prazo, encaminha-lo, devidamente informado, ao
Diretor-Geral, para aprecia9ao e decisao, no mesmo prazo.

CLAuSULA DECIMA-SEGUNDA -DA RESCISAo

12.1. Este Contrato podera ser rescindido nos termos da
Lei n. 8.666/1993.

I 12.2. Nos casas de rescisao, previstos nos incisos I a XI e
Ixvlll do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 10% (dez par
Fento) sabre 0 valor estimado anual do Contrato.

CLAuSULA DECIMA- TERCEIRA -DA PUBLICACj~O

I 13.1. Incumbira ao Contratante providenciar, a sua conta,
a publicaQao deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no
Diario Oficial da Uniao, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLAuSULA DECIMA-QUART A -DO FORO

14.1. Para dirimir as quest6es oriundas do presente
Contrato, sera competente 0 Juizo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.
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E, para firmeza, como prova de haverem, entre si,
ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, e firmado 0 presente
Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele
sendo extrardas as capias necessarias para a sua publica<;ao e execu<;ao.

Florian6polis, 29 de janeiro de 2004.

CONTRATANTE:

,.§A~~~~~~
SECRETARIO/I ~E ADMINISTRA<;AO 'E..,...

CONTRATADA:

DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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JO IZ IERAJSKI JUNIOR
COORD~ E R ~MENTO E FINAN<;AS E.E.

-s1~A~~clD~L*o -\.,
COORDENADORA DE MATERIAL E PATRIMONIO


