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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/CABOPREV/2022 

 

ADESÃO Nº 001/CABOPREV/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

057/PMCSA-SELOG/2021 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/CABOPREV/2022 

 
 

Ref.: Contrato de adesão à ata de registro de preços nº 
057/PMCSA-SELOG/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
049/PMCSA-SELOG/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
073/PMCSA-SELOG/2021 da Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho/PE., através da Secretaria Executiva de 
Logística, cujo objeto consiste no Fornecimento de passagens 
aéreas, na categoria econômica, do âmbito nacional e 
internacional, durante seu período de vigência, que entre si, 
celebram este Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Municipais do Município do Cabo de Santo Agostinho – 
CABOPREV e a empresa First Evolution Viagens e Turismo 
LTDA., na forma abaixo: 

 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 
DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. - CABOPREV, pessoa jurídica de 
direito público interno municipal, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o no 

07.738.191/0001-32, com sede na Rua José Plech Fernandes, nº 27, quadra 00j 
– Lote 001 – São Judas Tadeu – Cabo de Santo Agostinho/PE, neste ato, 
representado pelo Diretor Presidente, o Sr. JOSÉ ALBÉRICO SILVA 
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Cédula de 

Identidade sob o nº.4.235.089 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 892.034.024-
20, residente e domiciliado na Rua Alvorada do Norte, nº 46, Imbiribeira, 
Recife/PE., CEP: 51.170-460, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado, a, FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO 
EIRELI – ME, pessoa jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ nº 
10.255.350/0001-52, com sede estabelecida a Rua Augusto Stresser, nº 1573, 
Hugo Lange, Curitiba/PR, CEP: 80.040-345, Telefone: (41) 3085-7050, E-mail: 
luiz@firstviagens.com.br / luizmeloreis@uol.com.br, neste ato legalmente 
representada por seu procurador, o Sr. LUIZ CARLOS SCHERER MELO DOS 
REIS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade – RG 

nº 5.029.861-5 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 905.415.459-49, 
residente e domiciliado à Rua Maria Ficinska, nº 382, Tarumã, Curitiba – Paraná, 
CEP: 82530-420, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm 
entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o 
processo licitatório levado a efeito através da adesão à ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 057/PMCSA-SELOG/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
049/PMCSA-SELOG/2021, da Secretaria Executiva de Logística da Prefeitura 
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Municipal do Cabo de Santo Agostinho e ainda na proposta de preços da 
CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente 

outorgam, aceitam e se  obrigam a fielmente  cumprir, por si e seus sucessores, 
com observância das disposições contidas no Decreto Federal nº 7.892/2013, 
Decreto Municipal nº 1.873/2020, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 
e Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
Cláusula Terceira – item 3.2. da Ata de Registro de Preços em referência, e 
demais Cláusulas pertinentes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Fornecimento de passagens aéreas, na categoria econômica, do âmbito 

nacional e internacional, para atender às necessidades do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV, 
conforme planilha descritiva abaixo: 

  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  
 
2.1. Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor estimado anual de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL 

REAIS), conforme disposto na proposta da CONTRATADA, sintetizada na tabela 

abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL 
DE DESCONTO 

A SER 
PRATICADO 

 
1 

Fornecimento de passagens aéreas, na categoria 
econômica, do âmbito nacional e internacional.  

 
30,00% 

VALOR TOTAL PARA SER UTILIZADO R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL 
REAIS) 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
3.1. O presente instrumento tem fundamento no Processo Administrativo nº 
011/CABOPREV/2022, de acordo com o processo licitatório nº 073/PMCSA-
SELOG/2021, levado a efeito através da adesão à ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 057/PMCSA-SELOG/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
049/PMCSA-SELOG/2021, da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo 
Agostinho, através da Secretaria Executiva de Logística, norteado pelas 
disposições estabelecidas no art. 15 da lei nº 8.666/83. Decreto federal nº 
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7.892/13. Decreto Municipal n. º 1.873/2020, bem como pela Cláusula Terceira 
– item 3.2 da Ata de Registro de Preços em referência. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. Os recursos financeiros que farão face às despesas decorrentes da 
presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  
 

Unidade Gestora: 7 – CABOPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO 
Órgão Orçamentário: 60000 – Secretaria Municipal de Gestão Pública 

Unidade Orçamentário: 60100 – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. – 

CABOPREV 
Função: 4 Administração 

Subfunção: 122 – Administração Geral 
Programação: 198 – Programa de Apoio Administrativo as ações do 

CABOPREV 
Ação: 2.342 – (Gestão Administrativa) – Manutenção das Ações 

Vinculadas a Gestão Administrativa do CABOPREV 
Despesa: 649 – 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 

Elemento: 33 – passagens e despesas com locomoção 
Detalhamento:  1 – passagens para o país 

Fonte de Recurso: 105 – 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS 
– Taxa de Administração 

 
Conforme Nota de Empenho n. º 102, datada de 25 de julho de 2022, no valor 
total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS 
MATERIAIS 
 

6.1. O fornecimento de bilhetes de passagens aéreas se dará mediante 
solicitação enviada pelo CABOPREV.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
7.1. O fornecimento dos materiais só estará caraterizado mediante o 
recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 
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7.2. O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência do contrato, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
7.3. Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações 
exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 049/PMCSA-SELOG/2021, que 
precedeu a Ata de Registro de Preços, a realização do fornecimento rejeitado 
será informada ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
de aplicação das penalidades cabíveis. 
 
 7.4. Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do 
órgão, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de fornecimento. 
 
7.5. A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal 
correspondente. 
 
7.6. A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de 
Fornecimento feita pela requisitante, deverá colocar, na cópia que 
necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 
 
7.7. A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser 
devolvida para a requisitante, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
7.8. A contratada deverá manter durante a execução do contrato todas as 
condições de habilitação apresentadas durante o certame licitatório.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E 
FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. O objeto do presente contrato será recebido pelo setor responsável do 
CABOPREV, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
8.2. A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do Art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada 
pela administração.  
 
8.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas das Leis Federais nos 8.666/93 e 10.520/02, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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8.4.  Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução do contrato 
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do 
CONTRATANTE especialmente designado.  
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 
9.1. Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito em conta 
corrente no Banco indicado pela Contratada, em até 30 (trinta) dias, a contar da 
data de entrada da fatura devidamente atestada, no setor responsável do 
CABOPREV. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

10.1. Caberá ao licitante vencedor: 

 
10.2. O fornecimento de bilhetes de passagens aéreas se dará mediante 
solicitação enviada pelo CABOPREV. 
 
10.3. Constitui como obrigação da CONTRATADA, executar o objeto da 
contratação observando todas as condições necessárias ao satisfatório e 
regular adimplemento da obrigação, além de outras previstas neste edital, 
Termo de Referência e seus anexos.  

 
10.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução contratual. A Inadimplência da 
CONTRATADA com referência aos encargos trabalhista, fiscais e comerciais 
não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.  
 
10.5.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado 
pelo CONTRATANTE; 

 
10.6. Fornecer todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE; 

 
10.7. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados 
no edital, Termo de Referência e seus anexos, sujeitando-se às sanções 
estabelecidas no instrumento convocatório e nas Leis Federais nº 8.666/93, 
10.520/02 e demais legislações pertinentes. 
 
10.8. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 
10.9. Corrigir falhas na execução do serviço no prazo a ser fixado na 
intimação/notificação. 
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10.10. Observar as rotinas administrativas do CONTRATANTE, durante a 
execução do serviço, apesar da inexistência de vínculo empregatício com o 
órgão; 
 
10.11. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos 
equipamentos, e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando 

esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante e em decorrência da 
execução contratual; 
 
10.12. Manter, durante todo período da contratação, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital e em seus anexos, incluindo a 
atualização de documentos de controle das arrecadações de tributos e 
contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras 
legalmente exigíveis junto a Administração; 
 
10.13. Executar o objeto contratado no prazo e de acordo com as especificações 
contidas no edital, Termo de Referência e seus anexos; 

 
10.14. Arcar com seguros que decorram direta ou indiretamente da contratação, 
bem como oriundos de quaisquer acidentes e/ou danos causados ao 
CONTRATANTE e a terceiros; 

 
10.15. Comunicar por escrito quando forem verificadas situações inadequadas 
à execução do objeto. 
 
10.16. Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, 
frequência de partida e chegada das aeronaves, como também das tarifas 
promocionais à época da emissão dos bilhetes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Constitui como obrigação do CONTRATANTE, além de outras previstas no 
edital, Termo de Referência e seus anexos: 
 
I) Subsidiar a CONTRATADA de todas as informações necessárias à 

consecução deste objeto;  
 
II) Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a 
execução do objeto; 
 
III) Verificar a manutenção da vantajosidade dos termos da contratação; 
 
IV) Efetuar, no prazo pactuado, o pagamento dos serviços efetivamente 
executados e recebidos, mediante apresentação das notas fiscais/faturas, 
devidamente atestadas; 
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V) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA; 

 
VI) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo licitante 
vencedor, de acordo com as cláusulas do edital e seus anexos, assim como os 
termos de sua proposta. 
 
VII) Encaminhar à CONTRATADA as Ordens de Serviços para a execução do 

objeto contratado;  
 
VIII) Acompanhar e fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas 
corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente 
previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério 
exijam medidas corretivas. 
 
IX) Pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada; 
 
X) Receber definitivamente o objeto nos termos deste contrato; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
contratada, sem justificativa aceita pelo CABOPREV, resguardados os preceitos 
legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos 

por cento), do valor do item e/ou global contratado e, não executado, 
por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item 
e/ou global contratado, e ainda não executado, pelo descumprimento 
de cláusula contratual ou norma da legislação pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública.  

 
12.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, 
inclusive responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos 
causados à Administração. 
 
12.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
a contar da data do recebimento da comunicação. 
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12.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito 
existente no órgão, em favor do licitante vencedor. 
 
12.5. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 
cobrada na forma da lei. 
 
12.6. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser elevadas, 
motivadamente e por conveniência da Administração, mediante ato da 
Administração Municipal, devidamente justificado. 
 
12.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 
12.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao 
licitante vencedor o contraditório e ampla defesa.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste 
CONTRATO, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o 
estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de 
rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA 
qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às 
obras/serviços realizada (o)s, desde que estejam de acordo com as prescrições 
ora pactuadas. 
 
I) O CONTRATO poderá ser rescindido: 
 

a) Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada; 
b) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no 
processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração, nos 
termos do inciso II do art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, e; 
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO FINANCEIRO 
 
14.1. Em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei N.º 9.069, de 29 de 
junho de 1995, os preços dos contratos com prazo inferior a 12 (doze) meses 
não serão reajustados, ficando assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, na forma da alínea “d”, inc. II, do art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, e suas alterações posteriores. 
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Parágrafo Primeiro - A concessão de reajuste será avaliada segundo os termos 
da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal n°9.069/95, Lei Federal n°10.192/01, 
normas gerais da União para os contratos administrativos, e, por analogia, a Lei 
Estadual nº12.525/2003, alterada pela nº12.932/2005, devendo retratar a 
variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução 
do objeto contratual. 
  

I) Ultrapassados 12 meses da data limite para apresentação da proposta, 
excluída a responsabilidade da contratada proponente pelo retardamento 
da execução do objeto contratual, os preços poderão ser reajustados, em 
periodicidade anual, utilizando-se os índices apurados pela variação do 
correspondente Índice de Preço ao Consumidor – IPCA fornecido pelo 
IBGE, dentre aqueles aplicáveis para cada item da planilha orçamentária, 
conforme fórmula a seguir: 

  
R = V (Im - Io) 
                Io 
onde, 
R = valor do reajustamento; 
V = valor a ser reajustado; 
Io = índice de reajuste do mês anterior a data limite para apresentação 
da "Proposta Financeira"; 
Im = índice de reajuste do mês anterior ao da execução do serviço. 

 
II) O termo inicial para apuração do percentual de reajuste será a data 
limite para a apresentação da proposta. 

 
Parágrafo Segundo - Quando ocorrer atraso na execução do objeto do 

contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, o reajustamento será aplicado 
envolvendo exclusivamente os prazos de entrega do objeto definidos neste 
Instrumento. 
 
Parágrafo Terceiro - No caso de atraso de pagamento por culpa da Contratada, 
o reajustamento será calculado somente até a data em que a obrigação deveria 
ter sido cumprida. 
 
Parágrafo Quarto - No caso de eventual antecipação ou atraso de pagamento, 
o valor devido será diminuído ou acrescido de compensação financeira de 1% 
ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, 
calculada pro rata tempore die, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 
 
Parágrafo Quinto - A contagem do prazo estabelecido para pagamento será 

interrompida no caso de incorreções nos documentos de cobrança, reiniciando-
se a contagem após serem sanadas as irregularidades pela Contratada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 
 

15.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da 
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 38 
da Lei n. º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução deste 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

 
O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO 
é o da Comarca de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, 
foi lavrado o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma 
das quais se destina à CONTRATADA, o qual. Depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes contratantes. 
 

Cabo de Santo Agostinho/PE., 26 de julho de 2022. 
 
 

 
 

JOSÉ ALBÉRICO SILVA 
RODRIGUES 

Diretor-Presidente do CABOPREV. 
Contratante  

 
 

 
 
 

FIRST EVOLUTION VIAGENS E 
TURISMO EIRELI  

CNPJ/MF nº 10.255.350/0001-52 
Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME: 
CPF E/OU RG Nº: 
 
 
NOME: 
CPF E/OU RG Nº: 
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