
 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2007 
 
 
 

ANEXO VI  – MINUTA DE CONTRATO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO No 09/2010 
 
 

PROCESSO Nº 079/2010 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA 
PURA E APLICADA – IMPA E A EMPRESA ..............., NA 
FORMA ABAIXO: 

  
  

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E 
APLICADA – IMPA, Organização Social qualificada pelo Decreto no 3.605 de 20/09/2000, 
registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica sob a matrícula no 177819 do Livro 
no A - 43, datada de 21/08/2000, com sede na Estrada Dona Castorina no 110, Rio de Janeiro, 
RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.447.568/0001-43, neste ato representada por seu Diretor 
Geral, Prof.  Dr. César Camacho e por seu Diretor Adjunto, Prof. Dr. Claudio Landim, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, 
 
 
CONTRATADA: EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o no XXXXXXXXXXXXXXX, 
portadora da Inscrição Municipal no..............., neste ato representada por seu ......................, Sr. 
XXXXXXX, XXXXX, estado civil, portador da carteira de identidade no XXXXXXXX expedida 
pela SSP/XX, CPF/MF sob o no ........., doravante denominada CONTRATADA. 
 
 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, as Partes acima qualificadas, 
têm, entre si, justos e contratados, o que adiante segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
 
O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de passagens 
aéreas nacionais e internacionais, a fim de atender a demanda do IMPA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
 
2.1 Serão observadas as especificações e condições constantes do Edital de Licitação e do 

correspondente Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do presente contrato, 
independentemente de suas transcrições, para todos os fins e efeitos de direito. 
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2.2 Em caso de conflito entre as estipulações ou obrigações constantes deste instrumento e 

as dos Anexos, fica desde logo estabelecido que prevalecerão sempre aquelas contidas 
neste contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
3.1. A CONTRATADA deverá entregar diretamente os bilhetes ou ordens de passagens no 

IMPA, especificamente, na sala 210 do Prédio Lélio Gama, sito à Estrada Dona Castorina 
no 110, Jardim Botãnico, Horto, Rio de Janeiro, RJ.  

 
3.2. Estão inclusos nos serviços ora contratados: 
 

a) Reserva, emissão, marcação, remarcação, entrega de bilhetes ou ordens de 
passagens, em âmbitos regionais, nacionais e internacionais;  

b) Reserva e emissão de PTA’s e E-Ticket para qualquer Estado ou país solicitado. 
 

3.2.1. No caso de emissão de PTA, os bilhetes deverão ser colocados diretamente à disposição 
dos usuários indicados pelo IMPA nas agências/balcões das companhias aéreas. 

 
3.3. A CONTRATADA deverá emitir os bilhetes ou ordens de passagens de acordo com os 

trechos, datas e locais indicados pelo IMPA na "Requisição de Transporte" que será 
entregue pela Divisão de Apoio Administrativo. 

 
3.4. A emissão dos bilhetes deverá sempre ser efetuada na tarifa mais econômica, seja ela 

básica ou promocional. 
 

3.4.1. Para emissão do bilhete ou ordem de passagem, a CONTRATADA deverá sempre 
procurar dentre as companhias aéreas a que oferecer menor preço, incorporando os 
descontos promocionais concedidos pelas Companhias Aéreas, sem prejuízo da 
qualidade no atendimento 

 
3.5. O horário de atendimento será, preferencialmente, o comercial, compreendido das 

08:00 às 18:00 hs, devendo a CONTRATADA disponibilizar o atendimento de solicitações 
ou situações emergenciais pelo período de 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, ou seja, em horário livre, visando a completa cobertura dos serviços 
contratados. 

 
3.6. Nos finais de semana e feriados, a CONTRATADA deverá manter o acesso a um 

responsável pelo serviço de atendimento ao IMPA, inclusive pelas resoluções de eventos 
ou problemas que porventura venham ocorrer. 

 
CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1. A execução das atividades contratuais, ora pactuadas, será acompanhada e fiscalizada 

pelo Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização do IMPA. 
 
4.2. É assegurada ao representante do IMPA acima mencionado a prerrogativa de: 
 

a) Fiscalizar a execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas 
integralmente as condições constantes de suas cláusulas; 

b) Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas; 
c) Sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância ou descumprimento das 

ocorrências comunicadas. 
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4.3. A fiscalização exercida pelo IMPA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA  pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 
CLÁUSULA QUINTA – QUANTITATIVO DE PASSAGENS: 
 
5.1. Será aplicado o seguinte quantitativo anual de passagens aéreas, nacionais e 

internacionais, o qual poderá sofrer variação a maior ou a menor, em razão das 
necessidades internas do IMPA: 

 
a) Passagens aéreas nacionais: 1.310  (um mil e trezentos e dez) bilhetes; 
b) Passagens aéreas internacionais: 20 (vinte) bilhetes. 

 
5.2. O quantitativo acima mencionado tem natureza meramente estimativa, não havendo 

qualquer obrigação por parte do IMPA em utilizá-lo em sua totalidade. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, com seu termo inicial na 
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as Partes e mediante 
Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
7.1. 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. 

 
7.2. A CONTRATADA efetuará o desconto de xxxx % (xxxx por cento) sobre o valor do bilhete 

emitido a favor do IMPA: 
 
7.3. O IMPA 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 IMPA. 

 
7.4. 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. 

 
7.5. A devolução do documento fiscal não aprovado em hipótese alguma servirá de pretexto 

para a suspensão da execução de serviços pela CONTRATADA. 
 
7.6. O pagamento será efetuado através de depósito bancário em conta-corrente da 

CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data da 
aprovação do documento fiscal. 

 
CLÁUSULA OITAVA – REEMBOLSO E ENDOSSO DE PASSAGENS: 
 
8.1. Nas hipóteses de cancelamento de vôos ou ausência de embarque, serão aplicadas as 

regras estabelecidas pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. 
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8.2. As passagens emitidas no período de vigência contratual com datas de embarque 
posteriores à data da rescisão ou extinção do contrato deverão ser mantidas. 

 
8.3. 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 IMPA. 

 
8.4. Cabe a CONTRATADA requisitar o endosso da passagem aérea junto a Companhia 

Aérea ou a substituição do bilhete por outro vôo e horário para o mesmo destino, de 
acordo com a necessidade do IMPA, conforme normais reguladoras expedidas pela 
ANAC aplicadas à espécie. 

 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Cabe a CONTRATADA, além das obrigações previstas neste instrumento e no Termo de 
Referência em anexo: 
 

a) Oferecer atendimento completo de gerenciamento organizado de serviços que 
inclua o desenvolvimento da política e de preparativos de viagens, 
acompanhamento periódico sobre a qualidade dos serviços prestados; 

b) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
apontadas pelo IMPA na execução do presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO IMPA: 
 
Obriga-se o IMPA na execução do objeto do presente contrato: 

 
a) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades e/ou falhas que 

porventura venham a ocorrer na execução dos serviços. 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO: 
 
O não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações contratuais assumidas, ou a 
infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação de multa contratual de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor estimativo fixado no Termo de Referência, 
parte integrante deste contrato, para todos os efeitos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISSOLUÇÃO CONTRATUAL: 
 
12.1. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE  nos 

seguintes casos: 
 

a) Situações previstas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal no 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 

b) Descumprimento pela CONTRATADA das condições de prestação de serviços 
previstas neste instrumento e em seus Anexos. 

 
12.2. Caso a prestação de serviços demonstre um desempenho insatisfatório, negligente, 

desidioso ou com imperícia na sua execução, poderá o IMPA, a seu exclusivo critério, 
executar diretamente, devendo comunicar justificadamente por escrito à CONTRATADA 
com antecedência de 05 (cinco) dias, que arcará com todas as despesas daí decorrentes. 

 
12.3. A utilização do direito assegurado na cláusula anterior pelo IMPA não implicará, 

necessariamente em renúncia aos demais direitos garantidos por lei e/ou por este contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO: 
 
Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou controvérsias do presente 
contrato que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas Partes. 
 
 
 E por estarem assim, de pleno acordo, as Partes assinam o presente instrumento em 
02 (duas) vias, de iguais teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença das 
testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 
 

Rio de Janeiro, XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA 

 
 
 
 

César Camacho 
Diretor Geral 

 

 Claudio Landim 
Diretor Adjunto 

 
CONTRATADA 

 
 
 

_________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Testemunhas: 
 
……………………………………                           ……………………………………….. 
Nome:            Nome: 
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