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PREGÃO PRESENCIAL SESC/DR-PA Nº 17/0016-PG 
 

ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS 

CORRELATOS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O SESC/DR-PA E A 
EMPRESA...... 

  Pelo presente instrumento, o Sesc - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento 
Regional no Estado do Pará, Entidade de Direito Privado, estabelecida na Avenida Assis de Vasconcelos, 

nº 359, Edifício Orlando Lobato, 6º andar, na cidade de Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF n° 
03.593.364/0001-10, neste ato representado por seu Presidente, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxx, xxxxxxxxx, RG nº. xxxxxxxxxxxxxx, CPF nº. xxxxxxxxxxxxx; residente e domiciliado nesta 

cidade, doravante denominado CONTRATANTE e como CONTRATADA a empresa, 
_______________________, inscrita no CNPJ/MF nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual nº 

____________, com sede no ___________________________________ – ________, CEP __________, 
Cidade/Estado, neste ato representada por seu _________________, Sr. 

__________________________, brasileiro, casado, Empresário, RG nº ___________ (SSP/__), CPF nº 

______________, residente e domiciliado à ___________________________ – _____, CEP __________, 
Cidade/Estado, resolvem celebrar o presente contrato, após instruções administrativa internas constantes 

no processo, Pregão Presencial nº 17/0016, em conformidade com a Resolução Sesc nº 1.252/2012 de 
6/6/2012, e que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato, a Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens 

Aéreas e Serviços Correlatos, por um período de 12 meses, para a realização de viagens de ida e/ou 
volta, regionais, nacionais e/ou internacionais, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação, 

endosso e entrega dos bilhetes ou ordens de passagens de acordo com as necessidades do Sesc/DR-PA e 
em conformidade com as especificações técnicas contidas no edital e termo de referência do processo nº 

17/0016-PG, que independente de transcrição, passam a fazer parte integrante do presente contrato, 

conforme abaixo: 

 

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO DESCONTO 

01 12 Mês FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS 

XX% 

 

1.2. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência deste contrato as condições de habilitação 
apresentadas no Pregão nº 17/0016-PG, em especial a regularidade fiscal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - A previsão anual estimada de bilhetes aéreos é de R$ ..... (....), para mais ou para menos, em 

viagens nacionais, regionais e/ou internacionais, sendo uma média anual (estimada) de 300 bilhetes. 

2.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, 

emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e parafiscais, uniformes, 
administração, transportes, impostos, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de 

fornecimento necessárias em decorrência, direta e indireta, da execução do objeto deste Contrato. 
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2.3. O valor constante no subitem 2.1 é meramente estimativo, podendo variar durante a execução do 
contrato, não cabendo à CONTRATADA quaisquer direitos, caso estes valores não sejam atingidos, 

durante o prazo de vigência do contrato. 

2.4. O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da 
CONTRATADA, por esta indicada, em 10 (dez) dias úteis do mês subsequente à prestação de serviços, 

mediante apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhado do relatório circunstanciado da prestação de 
serviços, devidamente atestadas pelo CONTRATANTE, sendo vedada a negociação de faturas ou títulos 

de crédito com instituições financeiras. 

2.5. O valor das passagens aéreas deverá seguir, rigorosamente, o tarifário vigente para voos nacionais 
e/ou internacionais das diversas companhias aéreas, ou outras que vierem a ser solicitadas pelo Sesc/PA. 

2.6. As notas fiscais/faturas correspondentes às passagens aéreas deverão ser apresentadas em 02 
(duas) vias, anexando àquela as cópias dos ofícios/emails de solicitações do CONTRATANTE e contendo 

os seguintes dados e documentos anexos: 

a) nome do passageiro; 

b) identificação do bilhete (número, companhia aérea e o trecho); 

c) custo do bilhete; 
d) valor bruto da nota fiscal/fatura; 

e) valor correspondente à taxa de desconto; 
f) valor da taxa de embarque; 

g) valor líquido; 

h) cupons do agente emissor do bilhete de passagem aérea ou cópias dos bilhetes eletrônicos. 

2.7. A CONTRATADA deverá entregar todas as notas fiscais/faturas das companhias aéreas, relativas às 

passagens aéreas constantes das faturas, no momento de sua apresentação para pagamento. 
 

2.8. Não será efetuado nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação 
de qualquer obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PERCENTUAL DE DESCONTO 

3.1. O percentual de desconto a ser oferecido pela agência de viagem sobre a comissão que recebe pela 

venda das passagens a ser aplicado sobre o valor do bilhete emitido será de xx%, conforme proposta 
apresentada pela CONTRATADA. 

3.2. O percentual (%) de desconto concedido ao Sesc/PA será aplicado sobre a comissão do agente de 

viagem, a todas as companhias aéreas regionais, nacionais, e/ou internacionais, mesmo que a tarifa da 
companhia aérea já inclua alguma promoção aplicável ao caso e não incidirá sobre as taxas 

aeroportuárias de embarque.  
 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A contratação para a prestação dos serviços será realizada mediante emissão do Pedido ao 

Fornecedor (PAF) emitido pela Coordenação de Logística e Patrimônio do Sesc/PA e contrato, em favor 
da CONTRATADA. 

4.2. Os bilhetes deverão ser emitidos pela tarifa mais econômica, excetuando-se os casos em que o Sesc 
autorizar emissão por outra tarifa com a devida justificativa. 

4.3. Os serviços ofertados pela CONTRATADA deverão estar de acordo com os padrões e normas técnicas 

do órgão fiscalizador do mesmo. 

4.4. Durante a vigência do contrato os serviços serão solicitados via e-mail ou telefone à CONTRATADA.  

4.5. O CONTRATANTE designará um ponto focal que receberá todas as demandas e fará contato com a 
CONTRATADA. 
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4.6. A CONTRATADA deverá obedecer aos seguintes prazos: 

a) Cotações de preços de passagens aéreas nacionais: no mesmo dia da solicitação; 

b) Emissão de passagens aéreas nacionais: em até 1 (um) dia útil; 

c) Alterações e remarcações: em até 1 (um) dia útil; 

d) Emissão de passagens aéreas internacionais: em até 2 (dois) dias úteis. 

4.7. Em caso de emissão de passagem aérea com erro e/ou omissão de informações, comprovadamente 
atribuível à CONTRATADA e que comprometa sua utilização, a mesma deverá providenciar a correção, e, 

ainda, arcar com eventuais prejuízos que isso acarretar. 

4.8. O preço das passagens aéreas a ser cobrado pela CONTRATADA deverá estar de acordo com as 
tabelas praticadas pelas companhias aéreas, inclusive em casos de tarifas promocionais, nas formas 

estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores. 

4.9. A remuneração total a ser paga à agência de viagens será apurada a partir da soma do valor 

ofertado pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens compreendendo os serviços de emissão, 
remarcação e cancelamento abrangidos por passagem aérea nacional e internacional, multiplicado pela 

quantidade de passagens aéreas emitidas no período faturado, conforme determina a IN/MPOG nº 07, de 

24 de agosto de 2012. 

4.9.1. O CONTRATANTE pagará, ainda à CONTRATADA, o valor total da tarifa do bilhete (passagem 

aérea + taxa de DU (valor destinado aos agentes)) excluindo taxa de embarque. 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Informar ao CONTRATANTE as regras tarifárias vigentes nas companhias aéreas que operam viagens 
regulares no território nacional, bem como suas alterações. 

5.2. Prestar informações atualizadas de itinerários, horários, tarifas nacionais, periodicidade de voos, de 
viagens e de variação de tarifas, inclusive promocionais, colaborando na definição do melhor roteiro e 

informando sobre eventuais vantagens que o Sesc possa obter, sem que isso implique acréscimo nos 
preços contratados. 

5.3. Efetuar cotações antes da emissão do bilhete de passagem, que no momento estiverem sendo 

praticadas pelas empresas aéreas, devendo sempre que possível optar pela de menor valor. 

5.4. Providenciar, por meio de terminal interligado às companhias aéreas, a reserva do voo, 

imediatamente após o recebimento da requisição em nome do passageiro indicado na solicitação, bem 
como proceder à emissão do respectivo bilhete de passagem logo após o recebimento da referida 

solicitação. 

5.5. Reservar, emitir, marcar, remarcar, confirmar e reconfirmar as passagens aéreas para rotas 
nacionais, inclusive o retorno, indo imediatamente ao aeroporto quando o sistema da companhia aérea 

estiver fora do ar e o prazo para a entrega do bilhete for exíguo. 

5.6. Apresentar alternativas viáveis no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários 

requisitados, bem como adotar outras medidas necessárias à confirmação das reservas solicitadas. 

5.7. Efetuar reservas e emissão de bilhetes em caráter de urgência quando solicitado pelo Sesc, que 
poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, devendo o 

bilhete estar à disposição do CONTRATANTE em tempo hábil para o embarque do passageiro. 

5.8. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados 

ou prepostos, por ocasião da emissão e entrega dos bilhetes, responsabilizando-se, inclusive, pelas 
despesas decorrentes de passagens aéreas emitidas sem autorização expressa do gestor responsável 

Sesc/PA. 
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5.9. Providenciar a substituição de passagens quando ocorrer mudanças de itinerário de viagem ou de 
desdobramento de percurso, mediante documento oficial apresentado pelo CONTRATANTE, sendo que, 

nos casos em que houver aumento de custo, com requisição de valor complementar e, se houver 

diminuição de custo, com emissão de ordem de crédito a favor do Sesc/PA,  a ser utilizado como 
abatimento no valor da fatura posterior. 

5.10. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens e/ou trechos não 
utilizados , independentemente de justificativa por parte do Sesc/PA. 

5.11. A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar para o Sesc/PA relatório por email decorrentes da 

emissão de passagens aéreas emitidas e não utilizadas. 

5.11.1. Os relatórios deverão ser emitidos por email compostos por todas as informações do voo (nome 

do passageiro, techo, nº do voo, companhia aérea, horários, motivo do cancelamento, extrato com 
detalhamento dos valores, inclusive de multas aplicadas), com base legal nas regras tarifárias de cada 

passagem aérea. 

5.12. Promover reembolso de passagens não utilizadas pelo Sesc/PA mediante solicitação feita por meio 

de documento oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do referido 

documento, com emissão de ordem de crédito a favor do Sesc/PA, deduzidos as multas que porventura 
sejam cobradas de acordo com a legislação vigente, a ser utilizado como abatimento no valor da fatura 

posterior. 

5.13. Manter consultor de relacionamento disponível em horário comercial, das 08:00h as 12:00h e de 

14:00h as 18:00h, por telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação de fácil utilização, para 

atendimento prioritário às demandas. 

5.14. Fornecer bilhetes de passagens de todas as companhias aéreas nacionais e internacionais, sempre 

procurando a tarifa de menor preço, conciliando com os horários solicitados pelo Sesc/PA. 

5.15. Prestar assistência aos passageiros, subsidiando-o com informações e orientações necessárias e 

pertinentes para a viagem, tais como casos de cancelamento, atrasos ou overbooking do voo, 
remarcação, créditos, seguro obrigatório e outros problemas ou dúvidas. 

5.16. Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com o Sesc/PA, para o fluxo operacional da 

prestação de serviços objeto deste contrato. 

5.17. Providenciar em até 24 horas após o recebimento do pedido, cotação para seguro de acidentes 

pessoais e assistência médica e odontológica, reembolso de despesas hospitalares e com farmácia; 
traslado e repartimento em caso de acidente/doença ou morte, em viagem ao exterior. 

5.17.1. O seguro previsto no subitem anterior deve conter, no mínimo, as seguintes coberturas: 

a) cobertura de morte acidental. 

b) cobertura de invalidez por acidente. 

5.17.2. Após a cotação apresentada pela CONTRATADA, o Sesc/PA informará sua opção e requisitará a 
contratação do seguro/assistência. 

5.17.3. Os serviços de seguros serão prestados pela CONTRATADA sem nenhum custo adicional referente 

à corretagem ou comissão para o Sesc/PA, devendo a CONTRATADA apresentar no mínimo cotação de 
03 (três) seguradoras. 

5.18. Designar pessoal qualificado para a execução das atividades decorrentes deste objeto, 
responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos serviços objeto deste contrato, devendo ainda 

comunicar imediatamente ao Sesc/PA as mudanças no quadro de funcionários que afetem esta prestação 
de serviços. 
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5.19. Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato. 

5.21. Responsabilizar-se por todo e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência 

do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento. 

5.22 Manter durante a vigência deste contrato todas as condições de habilitação previstas e 
apresentadas, em especial a regularidade fiscal do INSS e do FGTS, podendo o CONTRATANTE solicitar 

sua comprovação a qualquer momento.  

5.23. Executar fielmente o objeto do presente contrato na mais perfeita conformidade com o 
estabelecido, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer fato 

impeditivo ou relevante à execução do contrato, sem prejuízo de prévia comunicação verbal dos fatos, 
caso a situação exija imediata providência por parte daquela. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à prestação dos serviços; 

6.2. Fiscalizar, conferir e proceder a aceitação dos serviços executados pela CONTRATADA; 

6.3. Efetuar os pagamentos nas condições estipuladas na CLÁUSULA SEGUNDA deste Instrumento; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

7.1. O CONTRATANTE poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas 

as etapas deste Contrato, através de seus  técnicos devidamente credenciados perante a CONTRATADA, 
obrigando-se esta última a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A fiscalização 

prevista nesta cláusula não exime nem limita a CONTRATADA de todas as obrigações estabelecidas neste 
Contrato.  

7.2. O CONTRATANTE irá designar formalmente o Fiscal que fica investido de amplos poderes para o 

acompanhamento dos serviços, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste contrato nos 
casos nele previstos, bem como pela certificação das Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA 

A vigência inicia a partir da data de assinatura do Contrato e termina em 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que justificado, e atendendo aos interesses e 

conveniência do CONTRATANTE, mediante Termos Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme prevê o parágrafo único do art. 26 da Resolução SESC n° 1.252/2012. 

 

CLÁUSULA NONA - CLÁUSULA INTEGRANTE 

Constituem partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições 

estabelecidas no processo de contratação nº 17/0016-PG, inclusive os documentos de habilitação e as  
propostas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS 

10.1 - Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se 

for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo.  

10.2. O fato de uma das partes tolerarem qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não 

importa em alteração do Contrato e não induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte 
faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

111. Havendo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto contratado, a CONTRATADA fica 

sujeita às seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) rescisão contratual; 
c) multa de até 10% do valor do Contrato; 

d) impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos. 

11.2. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, 

a contar da data do recebimento da notificação. 

11.3. Além do previsto no subitem 10.1, a rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, 

pedido de recuperação judicial ou extrajudicial (conforme Lei n.º 11.101/2005), liquidação e/ou estado 
de insolvência de quaisquer das partes. 

11.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente 
fundamentados, ficando sua aceitação a critério do CONTRATANTE. 

11.5. O contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, mediante aviso expresso e escrito com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

11.6. A qualquer momento, o Sesc poderá rescindir unilateralmente o contrato com o licitante, sem que 

lhes caiba qualquer tipo de indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a 
capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na 

documentação ou na proposta comercial. 

11.7. A critério do Sesc/DR/PA, as sanções poderão ser cumulativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. O contrato produzirá efeitos somente a partir da assinatura de ambas as partes.   

12.2. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nos termos e condições deste contrato, só terão 

validade se forem efetuadas através de aditamentos contratuais assinados pelos representantes das 
partes. 

12.3. Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações e disposições deste 
contrato pela CONTRATADA, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e de 

multas contratuais se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e 

comprovadamente o objeto do presente contrato. 

12.4. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso fortuito ou de 

força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito de invocar o 
disposto nesta cláusula. 

12.5. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecida pelo CONTRATANTE, será 
concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, para o restabelecimento 

das condições normais da prestação dos serviços, desde que cumprida a formalidade do subitem 

anterior. 

12.6. É vedada a subcontratação total de outra empresa para a execução do objeto deste contrato. 

12.7. Os valores pactuados serão irreajustáveis durante a vigência do contrato. Entretanto, poderá ser 
assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, devidamente comprovados pela CONTRATADA através de reajustes oficiais de preços 

e aprovação do Sesc/PA, mediante termo aditivo ao contrato. 

12.8. As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na cláusula segunda não 

excederão a 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço. 
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12.9. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos 
documentos e demais condições contratuais, não podendo pois, em nenhuma circunstância, alegar o 

desconhecimento dos mesmo, para isentar-se de responsabilidade pela correta prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 

As partes contratantes elegem o foro desta Comarca de Belém/PA, com a exclusão de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste contrato. 

 

 
Belém,....... de ..................... de 2017. 

 

 
CONTRATANTE: 

 

XXXXXXXXX 

PRESIDENTE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC PARÁ 
 

 
 

 

 
CONTRATADA:       

   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

EMPRESA 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 

1. .................................................          2.   .......................................................... 
Nome:                                                     Nome: 

CPF:                                                        CPF: 


