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SERvIço PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CONTRATO nº| 07£2019[AD

Contrato de Prestação de Serviços nº
07/2019/AD que entre si fazem a
Universidade Federal Fluminense e a empresa
World Trave! Turismo Ltda.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, Estado do
Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
28.523215/0001—06, neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, Professor
ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA, nomeado por Decreto Presidencial publicado
no DOU de 21/11j2018, portador da cédula de identidade nº 047412036, expedida pelo
IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 808.987.697—87, e a Empresa WORLD TRAVEL
TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.224.277/0001-60, com sede à Avenida
Presidente Vargas, nº 2084 / 1003, bairro Nossa Senhora de Fátima, Santa Maria — RS,
CEP: 97.015—512, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. HUMBERTO
SARKIS, portador da Cédula de Identidade n.º 6063944992, expedida pela SSP-RS e do
CPF/MF n.º 762,093179-04, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este
Contrato em conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.º
23069.006.699/2018-60, referente ao Pregão nº 54/2018/AD, com fundamento na Lei
10.510/2002, Decreto nº 3555/2000, Decreto 5.450, Decreto 3.931/01, subsidiada pela Lei
n.º 8.666/93 e alterações, passando o Termo de Referência e a proposta da CONTRATADA,
independenternente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste
Instrumento, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

1.1 — O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada —
agencia de viagem, para a prestação de serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo a reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação,
endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, em voos
reguiares, para deslocamento e serviço no Brasil e no exterior, para funcionários
técnicosfadministrativos e docentes, discentes e colaboradores eventuais em
atividades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal Fluminense,
conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência e do
Edital de licitação PE n.º 54/2018/AD.

1.1.1 - A contratação compreende o agenciamento de passagens aéreas nacionais
e internacionais.

2 CLAUSULA SEGUNDA » VALOR DO CONTRATO

2.1 - Para a execução do serviço de agenciamento de viagem, fica ajustado também,
o valor de R$ 3.178.384,00 (três milhões e cento e setenta e oito mil trezentos e
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oitenta e quatro reais), que será utilizado para indenizar a Contratada, os valores
das passagens adquiridas por essa no período contratual, inclusive as tarifas de
embarque correspondentes e valores de prêmios de seguro de viagem
internacional por solicitação da Contratante;

2.2- As deepesas decorrentes da execução dos serviços, objeto deste Contrato,
correrão por conta dos recursos da fonte 810000, no elemento de despesa
339039, cujo comprometimento foi feito através da Nota de Empenho nº
2019NE800101, da qual, uma cópia é entregue 'a CONTRATADA neste ato.

3 CLAUSULA TERCEIRA —- GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1— A CONTRATADA apresentará garantia de execução dos serviços ora
contratados, no valor que corresponde a 5% (cinco por cento) do vaior global
contratado, de acordo com o previsto no art. 56 da Lei 8.666/93, podendo optar
por uma das modalidades, conforme especificado abaixo e cuja cópia fará parte
integrante deste termo:

3.1.1 — A garantia é na modalidade de fiança bancária;

3.1.2 -— A garantia é na modalidade de seguro garantia;

3.1.3 — Garantia e na modalidade de caução em dinheiro.

3.2- Em caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação do prazo, a
CONTRATADA fica obrigada a apresentar nova garantia na mesma modalidade da
anterior ou complementar a já existente, no prazo máximo de 10 (dez) dias a
contar da data da alteração do valor contratual, de modo que se mantenha a
proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como
condição para as eventuais futuras repactuações.

3.3 — A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e 90 (noventa)
dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação, observado ainda os seguintes requisitos (item 3.1 do Anexo VII-F
da IN nº 05/2017/SLTI/MP):

3.3.1 - A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias
Úteis contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia;

3.3.2 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o
pagamento de:

3.3.2.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do
contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele
previstas;

3.3.2.2 Prejuízos causados a CONTRATADA ou a terceiro,
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

3.3.2.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela
Administração a CONTRATADA; e

3.4- A modaiidade seguro—garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados nos itens da cláusula “3.3.2”, observada a iegislação que rege
a matéria;

3.5— A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em instituição bancária, em conta
específica com correção monetária, em favor da CONTRATANTE;
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3.6- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

3.7- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666,
de 1993;

3.8- O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à CONTRATADA;

3.9- A garantia será considerada extinta:

3.9.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cláusulas do contrato; e

3.9.2 Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento
convocatório estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá
ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

3.10 - A CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

3.10.1 Caso fortuito ou força maior;

3.10.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das
obrigações contratuais;

3.10.3 Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou
fatos da Administração,- ou

3.104 Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da CONTRATANTE;

3.11 - Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigência ou alterado o seu
valor, ou reduzido o valor da garantia em razão de aplicação de qualquer
penalidade, a adjudicatária fica obrigada a apresentar garantia complementar ou
a substitui—Ia, no mesmo percentual e modalidades constantes no subitem 3.1.

CLÁUSULA“ QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL E A PROPOSTA

4.1 O presente contrato fundamenta-se:

4.1.1 - na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5450/2005, na Lei
Complementar nº 123/2006 e na Instrução Normativa nº 5, de 25 de
maio de 2017;

4.1.2 - subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993.
4.2- O presente contrato vincula-se aos termos:

4.2.1 - no edital do Pregão Eletrônico n.º 54/2018/AD, constante do
processo n.º 23069.006.699/2018-60;

4.2.2 - na proposta vencedora da CONTRATADA.
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5 CLAUSULA QUINTA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

5.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:“

5.1.1 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários para efetivação dos serviços contratados;

5.1.2 - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução do contrato.

5.1.3 - Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados
pelo Gestor ou Gestor substituto do contrato.

5.1.4 — Indicar formalmente e manter preposto para representa-la, que será
responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de
representante para tratar com a Contratante, sobre assuntos
relacionados à execução do contrato, observando o item 4.1 deste
Termo de Referência.

5.1.5 — Responsabilizar—se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o vaior correspondente aos danos sofridos;

5.1.6 - Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do
contrato.

5.1.7 - Reservar, emitir, marcar, rem—arcar e cancelar bilhete de passagens
aéreas, nacionais e Internacionais, com fornecimento do referido
biihete eletrônico ao Gestor ou Gestor substituto do contrato.

5.1.8 - Providenciar o fornecimento de passagens, check—in e embarque de
passageiros/autoridades, incluindo sábados, domingos e feriados,
quando solicitado pela Contratante.

5.1.9 - Emitir PTA's para qualquer localidade, por intermédio do SCDP,
solicitada pela Contratante, inclusive fora do expediente administrativo
de trabaiho.

5.1.10 - Elaborar planos de viagens internacionais, com opções de horários e
voos.

5.1.11 «— Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens
respeitando o regulamento das companhias aérea se a Resolução da
Agência Nacional de Aviação Civil nº 400, de 13 de dezembro de 2016,
quando autorizado pela Contratante.

5.1.12- 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 compativeis com a
programação da viagem.

5.1.13- A Contratada deverá entregar os biihetes de passagens aéreas
nacionais em até 02 (duas) horas e internacionais em até 03 (três)
horas, no mesmo dia da aprovação da emissão dos bilhetes pela
CONTRATADA.

5.1.14 - Excepcionalmente, em caráter de urgência, a emissão de bilhete de
passagem aérea poderá ser solicitada pela Contratante, sem a
obediência aos prazos previstos no subitem anterior, devendo a
contratada, nesse caso, atendê—Io com a agilidade requerida. -'/_.—- Pág. 4,120 '
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— Encaminhar via correio eletrônico bilhete cie passagem fora do
horário de expediente, sempre que necessário.

— Entregar bilhete de passagem fora do horário de expediente, em local
a ser indicado pelo Contratante, sempre que necessário.

- Providenciar de imediato, quando solicitado pelo Contratante, ou no
prazo de 24 (vinte e quatro horas), contado da solicitação, cotação em
companhia seguradora, para aprovação do custo e autorização da
emissão pelo Contratante, de seguro de assistência médica por
acidente ou enfermidade, incluindo despesas médico/hospitalares,
reembolso farmácia e odontológico, traslado e repatriarnento em caso
de acidente/doença ou morte, em viagens internacionais, com as
seguintes coberturas:

5.1.17.1 — cobertura para morte acidental, considerando o evento
com data caracterizada, súbito, involuntário e que tenha como
consequência direta a morte do passageiro; e

5.1.17.2 - cobertura para invalidez por acidente, considerando
perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou
parcial, de membro ou órgão do passageiro.

As coberturas oferecidas deverão observar, minimamente, os valores
abaixo, tendo como base os valores mínimos estabelecidos no Acordo
de Schengen e para garantir a efetividade das demais coberturas,
independentemente do destino da viagem:

5.1.18.1 - assistência médica (despesas médico/hospitalares) por
Acidente ou Enfermidade (por evento): EUR 30.000,00 (trinta
mil Euros);

5.1.18.2 — assistência/despesas farmacêuticas (por evento): EUR
150,00 (cento e cinquenta Euros); e

5.1.183 - assistência odontológica (por evento): EUR 150,00
(cento e cinquenta Euros).

- A Contratada deverá encaminhar à Contratante a apólice de seguro,
juntamente com a comprovação da contração da melhor cotação,
mediante apresentação de pelo menos 3 (três) cotações, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, contado da autorização da emissão pelo
Contratante.

- 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.

- Reemboisar à Contratante o valor correspondente ao preço da
passagem aérea, subtraído do valor referente à multa de reembolso &
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.

5.1.21.1 — Quando não for possível o atendimento do prazo acima
estabelecido, a Contratada deverá formalizar justiãcativa junto
à Contratante, com as devidas/respectivas comprovações.
Nesse caso, após análise, e se houver deferimento por parte da
Contratante, a Contratada poderá recolher o reembolso ã
Contratante em até 48 horas após o recebimento dos valores
pela companhia aérea.

5.1.21.2 - Caso haja pendência de reembolsos quando do
encerramento do contrato, a Contratada deverá, até a data do
termo final contratual, recolher os respectivos valores por meio
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de Guia de Recolhimento da União — GRU, diretamente à União
e comprovarjunto a Contratante o procedimento realizado.

5.1.22 - Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de
passagens e/ou trechos não utilizados no período a que se refere o
faturamento, efetuando, no mesmo, o respectivo abatimento.

5.1.23 — Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas,
independentemente da vigência do contrato, não respondendo a
Contratante solidária ou subsidiariamente por este reembolso, que é
de inteira responsabilidade da contratada.

5.1.24 — Manter 01(um) número de telefone celular, em regime de plantão
24h e de forma exclusiva, para atendimento previsto deste Termo de
Referência.

5.1.25- Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados,
especializados no trato de tarifas e emissão de passagens aéreas
nacionais e internacionais, devidamente uniformizados e identificados
por meio de crachá, com fotografia recente.

5.1.25.1 — Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos
básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com
as normas e determinações em vigor;

5.1.25.2 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a
serem desempenhadas, alertando—os a não executar atividades
não abrangidas pelo contrato;

5.1.25.3 - vedar a utilização, na execução dos serviços, de
empregado que seja familiar de agente púbiico ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo ?º do Decreto nº 7.203, de
2010;

5.1.25.4 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do
menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

5.1.25.5 — Substituir de imediato os empregados entendidos como
inadequados para a prestação dos serviços.

5.1.26 — Arcar e responsabilizar—se, com as despesas diretas & indiretas, tais
como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de
classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus
empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda o Contratante
isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

5.1.27 » Comunicar de imediato à Contratante toda e qualquer irregularidade
observada em virtude da prestação de serviços, prestando os
esclarecimentos que julgar necessários.

5.1.28 - Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo Contratante,
declaração expedida por companhias aéreas legalmente estabelecidas
no Pais, de que e 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.

5.1.29 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as
supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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5.1.30 - Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou
qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo
de Referência, sem prévia autorização do Contratante.

5.1.31 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Termo de Referência.

5.1.32 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados,
sem prévia e expressa anuência do Contratante.

5.1.33 - 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.

5.1.33.1 - Enviar junto a faturas e/ou notas Fiscais, relatorio de
reembolsos devidos a Contratante contendo número da PCDP,
número do bilhete, companhia aérea, data e número do voo,
data de solicitação do reembolso, valor a ser reembolsado e
situação da solicitação;

5.1.34 — Relatar %] Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços;

5.1.35 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

6 CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE

6.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

6.3- Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.4- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº
05/20í7;

6.5- A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados em Ata;

6.6- Comunicar à adjudicatária, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;

6.7- Solicitar à adjudicatária todas as providências necessárias ao bom andamento
do objeto;

6.8- Permitir o livre acesso dos empregados da empresa adjudicatária às
dependências da UFF para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou
aquisições contratadas;

6.9— Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos
objetos contratados;

— Pág. ?,!20
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6.10 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados a UFF;

6.11 - Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades
observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção,
a reconstrução ou a substituição do objeto em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.12 - Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de
funcionamento da unidade responsávei pelo recebimento;

6.13 — A Administração não responderá por“ quaisquer compromissos assumidos
pela adjudicatária com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da adjudicatária, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS

7.1— O prazo de vigência do Contrato, referente aos serviços objetos deste Contrato,
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

7.2- A CONTRATADA, deverá estar em condições de iniciar a execução dos serviços
em até 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do termo de contrato.

7.3- O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, a critério único e
exclusivo da CONTRATANTE, não podendo exceder em sua totalidade o prazo de
60 meses.

7.4— Não será admitida prorrogação de prazo ou retardamento na execução do
objeto deste Contrato, a não ser por caso fortuito e aiheio a sua vontade,
devidamente justificada perante a CONTRATANTE.

& cmusum OITAVA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA execuçâo

8.1- A gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 60“ do Decreto nº
2.271, de 1997.

8.2— A gestão do contrato será executada pelos seguintes atores:

8.2.1 - Coordenadoria de Materiais e Contratos — através de gestor,
designado por portaria assinada pelo Reitor desta instituição.

8.2.2 - Fiscal Técnico, designado por portaria assinada pelo Pró-Reitor de
Administração desta instituição.

8.2.3 - Público Usuário — a fiscalização também poderá ser efetuada pelo
público usuário, ou seja, os servidores que utilizam dos serviços,
através de formulário próprio.

8.3— Não obstante a CONTRATADA seja & Única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva—se o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por fiscal
designado, podendo para isso fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das
obrigações, no que se refere à execução do contrato.

8.4- A UFF irá designar servidores para exercer função de fiscal e gestor, os quais
irão acompanhar e fiscaiizar a execução do contrato e determinar o que fo
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
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8.5— O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

8.6- A verificação da adequação da prestação do Serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

8.7- A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos
mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

8.8- A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do
objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme
modelo previsto no Anexo I-A, ou outro instrumento substituto para aferição da
qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

8.8.1 - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com
a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.8.2 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

8.9- A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos
para a avaliação da prestação dos serviços.

8.10 - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA & correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

8.11 - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação
da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizada.

8.12 - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materializa
a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.13 - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço
com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal tecnico,
desde que comprovada a excepcionaiidade da ocorrência, resultante
exciusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

8.14 - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação
do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.

8.15 - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde
que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços.

8.16 - O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando—se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no 5 10 do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

8.17 — O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos gg 10 e 20 do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993.

8.18 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações &
resp—onsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções
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administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei nº 8.666, de 1993.

8.19 - A comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA se dará,
dependendo da ocorrência, através de telefone, e-mail ou oficio, conforme segue:

Pró Reitoria de Administração - Reitoria da UFF
Rua Miguei' de Frias, 9 —- lº Andar, Icaraí, Niterói“ — RJ CEP 24220-900

Telefones: 21 2629-5052 / 5050/ 5047
Email: secretariabroadiãlid. off. br

8.20 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

9 CLAUSULA NONA — PAGAMENTOS

9.1- Os pagamentos serão efetuados de acordo com a demanda e deverão ser
referentes a todos os serviços executados no mês, devendo ser emitida a Nota
Fiscal constando o valor dos serviços.

9.2— Para cada item de serviço de AGENCIAMENTO DE VIAGENS descrito no subitem
2.1 do Termo de Referência prestado pela CONTRATADA, será devida uma
remuneração.

9.3— Caso o itinerário da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o
serviço sejam envoividas companhias aéreas distintas, a quantidade do item
corresponderá ao número de BILHETES DE PASSAGEM emitidos, alterados ou
cancelados.

9.3.1 - Assim, serão devidas duas remunerações a CONTRATADA, quando a
CONTRATANTE solicitar uma viagem de ida e volta da localidade “A"
para a localidade “B", onde a ida e a volta sejam operadas por
companhias aéreas distintas;

9.3.2 - No caso de alteração do BILHETE DE PASSAGEM com múltiplos
trechos emitidos na mesma companhia aérea, será devida apenas uma
remuneração, exceto nos casos em que o pedido de alteração seja
feito em momentos alternados, situação em que será devida uma
remuneração para cada pedido atendido.

9.4— De acordo com as definições contidas no item 3 deste TR, não há BILHETE DE
PASSAGEM composto por trechos operados por mais de uma companhia aérea,
com exceção dos casos de CODESHARE, onde entende—se que será adquirido
apenas 1 (um) BILHETE DE PASSAGEM.

9.5- O valor da fatura mensal será composto pelo somatório dos valores dos serviços
prestados com os valores de repasse, que serão calculados da seguinte forma:

9.5.1 — Emissão de bilhetes de passagem dos voos domésticos:

ED = (Q x P) + RE

9.5.2 Emissão de bilhetes de passagem dos voos internacionais:

EI=(Q><P)+RI+SG
9.5.3 - Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem dos voos

domésticos e voos internacionais:

AC=(QxP)+RD+M
Onde:

ED = valor referente à emissão de bilhetes de passagem dos voos domésticos
EI = valor referente à emissão de bilhetes de passagem dos voos internacionais . '


