
CONTRATO 006/2018 

CONTRATO Nº 006/2018 - QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO DE PESQUISAS 
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO 
DO AMAPÁ E A EMPRESA LNX TRAVEL 
VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO, 
MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E 
CANCELAMENTO DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E 
MARITIMAS (NACIONAL E INTERNACIONAL). 

O INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ 

IEPA, ente jurídico de autonomia, administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado 

da Ciência e Tecnologia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 34.927.285/0001-22, com sede nesta 
capital, sito a Av. Feliciano Coelho, 1509, bairro do Trem - Macapá/AP - CEP 68.901-025, 

neste ato representado pelo sua Diretora - Presidente, Sra. MARLENE DE ALMEIDA SOUZA, 

brasileira, solteira, portador do RG nº. 022.464-SSP/AP, CPF nº. 241.450.172-34, residente e 

domiciliada à Avenida 17 de Julho nº 1040. Conjunto Laurinda Banha, buritizal, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado como CONTRATADA: LNX 

TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, CNPJ n.º20.213.607/0001-67, com sede à Rua: Sete 

de Abril nº 345 - 5° Andar-Conjunto 504, bairro Republica- São Paulo-SP neste ato representada pela 

Sr (a) SOFIA CLAUDIA UNS MABELINI , RG n.º 24.183.061-8-SSP/SP, CPF n.º 192.214.548-35, 

resolvem firmar o presente CONTRATO subordinado em suas Clausulas e Condições seguintes, 

conforme Pregão Eletrônico SRP nº 004/2018-CPL/IEPA e Ata de Registro de Preços nº 001/2018- na 

legislação aplicável e às cláusulas e condições que se obrigam a respeitar e obedecer. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a contração de 

empresa especializada na prestação dos serviços de Agenciamento de viagens, de natureza contínua, 

compreendendo a emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens 

aéreas,(Nacional e Internacional). para atender as necessidades de locomoção dos servidores e 

colaboradores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá-lEPA, em 
conformidade com o Termo de Referência, e demais anexos do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem respaldo legal na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, originado na modalidade de Pregão Eletrônico - SRP nº 004/2018, Ata de 

Registro de Preços nº 001/2018 e Processo Administrativo nº 12.0200/2017-IEPA. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: O Contrato terá vigência de 12 

meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

limitado a 60(sessenta) meses, de acordo com inciso li do art. 57 da Lei 8.666/93, e através de Termo 

Aditivo, desde que haja autorização formal da autoridade competente, observando os fatores de 

oportunidade e conveniência administrativa. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

4.1- O valor estimado pelo IEPA para aquisição das passagens aéreas é de R$60.000,00(sessenta mil 
reais) 

4.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos bilhetes sejam eles manuais e/ou 

eletrônicos (e-ticket com respectivo código localizador) de passagens aéreas, (nacional e internacional) 

fornecidos, que será o efetivamente praticado pelas concessionárias, inclusive o promocional, não 

havendo qualquer distinção entre pessoa física e órgão público, já acrescidos de todas as despesas 

(impostos, tarifas, taxas, custo de transporte de entrega do bilhete eletrônico) e após apresentação da 
nota fiscal devidamente atestada pelo responsável. 

4.3. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato ocorrerão mediante emissão de nota de 

empenho à conta dos recursos específicos: Programa de Trabalho: 19.122.0013.2299, Fonte 0101-RTU; 

e 19.573.0013.2691- Fonte: 240 -FRI- Fator de Retribuição Institucional (Taxa de Administração) no 

elemento de despesa: 3390.33 - Passagens e Despesas com locomoção. 

4.4. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em __ que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
das seguintes fórmulas: 

l=(TX/100) 

365 

EM= 1 x N x VP, onde: 

1 = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórias; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a 

do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
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4.5. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 

instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 

competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de 

responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 

4.6. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovada a regularidade da situação da 

empresa quanto ao FGTS, INSS e o que dispõe o Decreto Estadual nº 1.278/2011- 12/02/2011. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

5.1 - Caberá à CONTRATANTE: 

a) Solicitar o fornecimento das passagens aéreas, mediante expedição de Ordens de Serviços a ser 

expedida por qualquer meio hábil, por exemplo: e-mail, telefone; 

b) Comunicar à CONTRATADA possíveis alterações das datas de solicitação das passagens com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas; 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pela 
CONTRATADA; 

d) Atentar para que durante a vigência deste contrato, sejam mantidas todas as condições de 

qualificação exigidas na licitação, bem assim a sua compatibilidade com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

e) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações 
assumidas pala CONTRATADA; 

5.2 - Compete à CONTRATADA: 

a) Observar, rigorosamente, as especificações do objeto contidas no Termo de Referência e as cláusulas 
deste Contrato; 

b) Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Prestar os serviços sempre nas condições pactuadas, respondendo por eventuais danos que 
comprovadamente vier a causar em razão de inadimplemento; 

d) Deduzir em fatura, sempre que possível, ou, quando não, reembolsar a CONTRATANTE a quantia 
impressa nos e-tickets de passagens aéreas, que venham a ser devolvidos (em caso de não utilização 

das passagens fornecidas), excluindo-se, se for o caso, o valor da multa correspondente prevista pela 

companhia aérea ( em acordo com a legislação pertinente às atividades objeto deste instrumento) 

observando-se as normas dos órgãos reguladores e/ou de cada companhia aérea; 
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e) Corrigir imediatamente as falhas ou irregularidades apostadas pela CONTRATANTE na execução do 
contrato; 

f) Intermediar diretamente com as companhias aéreas, terrestres e marítimas o ressarcimento de valores 

devidos a CONTRATADA, quando, por motivo superveniente e alheio a_ vontade da CONTRATANTE, 
houver cancelamento de voos, desobrigando a CONTRATANTE de arcar com quaisquer ônus e, até, 

ressarcindo a CONTRATANTE, sempre que necessário; 

g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por atos 
omissivos ou comissivos, dolosos ou culposos, cometidos por seus empregados na execução do objeto 
deste contrato; 

h) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir da data da assinatura deste 
contrato; 

i) Providenciar junto às companhias aéreas, o endosso em favor de outras companhias, nos casos dos 

trechos e/ou horários não atendidos por aquela que emitiu o primeiro bilhetes e/ou e-ticket (bilhete 
eletrônico); 

j) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações ou quaisquer 

outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto deste contrato, 

ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

k) Acatar as alterações dos trechos, e das datas, desde que devidamente motivadas; 

1) Ficam vedadas as aquisições de passagens aéreas advindas de programas de milhagens, das quais a 

empresa CONTRATADA não detenha autonomia para efetuar procedimentos de marcação, remarcação 

e cancelamentos sendo de sua responsabilidade quaisquer problemas que por ventura venham a ocorrer 

por esse tipo de aquisição, inclusive em relação a acréscimos, taxas e multas; 

m) Manter, durante a execução do contrato, preposto na cidade de Macapá/AP, objetivado prestar 

esclarecimento, receber e resolver reclamações, acordar a respeito, dentre outras atribuições, durante a 

vigência do contrato, indicando o nome do Preposto que irá representá-la quando da execução do 

contrato, fornecendo telefone, na cidade de Macapá/AP, endereço e telefone de contato para os casos 
de urgência, em observância ao disposto no Art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

CLÁUSULA SEXTA- DO FORNECIMENTO 

6.1. As passagens aéreas, objeto deste contrato, serão disponibilizadas para todo território nacional e 
internacional de acordo com a necessidade do IEPA; 
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§ 1° As reservas de passagens deverão atender a conveniência da CONTRATANTE relativa a dia e 
horário; 

§ 2° O fornecimento do objeto deste contrato será executado de forma continua, não sendo admitida sua 

interrupção sem justa causa e previa comunicação a CONTRATANTE; 

6.2. Os bilhetes manuais e/ou eletrônicos (e-tickets) de passagens serão emitidos mediante Formulário 

de requisição do Órgão, que, na oportunidade indicará os respectivos itinerários, devendo ser entregues 

na DGA - Diretoria de Gestão Administrativa do INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E 

TECNOLÓGICA DO ESTADO DO AMAPÁ- IEPA, localizada na Avenida Feliciano Coelho, 1509, Bairro 

do Trem, CEP: 68.901-025, na cidade de Macapá/AP, e quando não for possível a entrega, encaminhar 

os bilhetes manuais e/ou eletrônicos (e-tickets, com respectivo "código localizador"), via e-mail, ao 

funcionário responsável pelo pedido, ou ainda, via fac-símile, observando os seguintes prazos: 

1 - Em regime normal, o prazo para entrega dos bilhetes manuais e/ou eletrônicos (e-tickets) aéreos, 

será, na Diretoria de Gestão Administrativa - DGA-IEPA no máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contadas a partir da solicitação formal (e-mail, telefone ou fac-símile.) feita pela CONTRATANTE; 

li - Em regime de urgência, o prazo de entrega dos bilhetes manuais e/ou eletrônicos (e-tickets) aéreos, 

será, no máximo de 02 (duas horas), contadas a partir da solicitação formal (e-mail, telefone ou fac 
símile.) feita pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um Representante da Administração 

especialmente designado, através de portaria, com atribuições específicas determinadas no Art. 67 da 
Lei nº 8.666/93 e a alterações posteriores; 

7.2. O Representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do Contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas verificadas; 

7.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dÕ Representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 

7.4. A existência da fiscalização da CONTRATANTE de nenhum" modo diminui ou altera a 

responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados; 

7.5. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

CONTRATADA que venha causar embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis 
com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

7.6. O Representante poderá sustar os pagamentos das faturas em no caso de inobservância ou 

descumprimento das ocorrências comunicadas. 
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CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução 

total ou parcial do Contrato sujeitará a contratada, a multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, 

sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93, facultada à contratante, em todo caso, a rescisão 

unilateral, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

8.2. Caso a CONTRATADA comporte-se de modo inidôneo, não mantendo a proposta, fizer declaração 

falsa, cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a execução do contrato, poderão ser aplicados, conforme o 

caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao IEPA pelo infrator: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto da contratação; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o IEPA por período de até 05 (cinco) 

anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o IEPA e com a Administração pública 

Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

§ 1° As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" acima poderão ser aplicadas juntamente com a da 

alínea "b"; 

§ 2° A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 

parte do licitante/contratado, na forma da Lei; 

§ 3° O valor da multa aplicada será deduzida pelo IEPA por ocasião do pagamento, momento em que a 

Diretoria de Gestão Administrativa - DGNIEPA comunicará à empresa. Caso não seja possível o 

pagamento por meio de desconto, a empresa fica obrigada a recolher a multa aos cofres do IEPA, 

devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 

comunicação, ou, se não atendidos, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução, assegurado 

o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA- DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar o documento fiscal específico de cobrança em 02 (duas) vias, 

discriminando os serviços prestados, os bilhetes ou ordens de passagens emitidas, relacionando e 

anexando as cópias das Requisições de Transporte emitidas pelo IMPA. 
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9.2. O IEPA terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal para 

aprová-lo ou rejeitá-lo, podendo ser sustado o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, no 

caso de: 

a) Execução em desacordo com o avençado; 

b) Existência de débito de qualquer natureza com o IEPA. 

9.3. O documento fiscal não aprovado será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, 

com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para pagamento 

a partir da data de sua reapresentação. 

9.4. A devolução do documento fiscal não aprovado em hipótese alguma servirá de pretexto para a 

suspensão da execução de serviços pela CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA- REEMBOLSO E ENDOSSO DE PASSAGENS: 

10.1. Nas hipóteses de cancelamento de voos ou ausência de embarque, serão aplicadas as regras 

estabelecidas pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil. 

10.2. As passagens emitidas no período de vigência contratual com datas de embarque posteriores à 

data da rescisão ou extinção do contrato deverão ser mantidas. 

10.3. O reembolso dos créditos de passagens e/ou trechos não utilizados, quando cancelados fora do 

período de faturamento, deverá ser efetuado dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da comunicação formal do IEPA. 

10.4. Cabe a CONTRATADA requisitar o endosso da passagem aérea junto a Companhia Aérea ou a 

substituição do bilhete por outro voos e horário para o mesmo destino, de acordo com a necessidade 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O presente Contrato terá sua publicação 

resumida no Diário oficial do Estado do Amapá, no decorrer de 20 (vinte) dias, após o 5º (quinto) dia útil 

do mês seguinte a sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO TERMO DE QUITAÇÃO DEFINITIVA 

12.1. Após o término de todas as obrigações atinentes a este CONTRATO, a CONTRATADA deverá 
encaminhar à Unidade de Contratos e Convênios - UCC/IEPA da CONTRATANTE, termo de quitação 

devidamente assinado e datado pelo representante legal da CONTRATADA, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias. 
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12.2. Na hipótese de o Termo de Quitação Definitiva não ser fornecido dentro do prazo fixado no subitem 

12.1, será considerada como plena, rasa e total a quitação em favor da CONTRATANTE dos débitos 
referentes a presente contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Quaisquer tolerância de uma das PARTES quanto às infrações contratuais não induz nevação e 

nem poderá ser invocada para justificar o não cumprimento das obrigações contratuais, sendo os casos 

omissos dirimidos por acordo entre as PARTES, respeitando as normas e princípios da legislação 

aplicável, devendo ser feita através de instrumento por escrito todas as autorizações, concessões e 

mudanças nas condições ora estabelecidas. 

§ 1° Fica compactuado a total inexistência de vínculo trabalhista entre a CONTRATANTE e o pessoal 

utilizado pela CONTRATADA que tenham ou venham a ter relação com os serviços de que trata este 

Contrato, não havendo, entre as PARTES, qualquer tipo de relação de subordinação hierárquica. 

§ 2° O presente contrato está vinculado às disposições previstas no instrumento convocatório o qual o 

mesmo integra, devendo as partes interessadas observar todas as regras estabelecidas no edital do 

Pregão Eletrônico- SRP Nº 004/2018, e Processo Administrativo nº 12.0200//2017/IEPA, pois estas 

regem completamente as relações aqui firmadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 

14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do não cumprimento deste Contrato, as 

partes elegem o Foro da Comarca de Macapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

14.2. E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente instrumento. em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas. 

2018. 

J 
MAR ENE DE ALMEIDA SOUZA 

DIRETOR DO INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E 

TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTRATANTE 

I 
LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRÉLI-ME 

SOFIA CLAUDIA LINS MABELINI 

Diretora/Proprietária 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 - Edner Carlos Mabelini CPF 140.057.838-80 

2- ,\hvJo tl'rJv~tt.~W\ CPF 8fi.h~6-°11Z--00 
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