
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

CONTRATO Nº. 36/2018. 

 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO, 

RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, 

ENDOSSO E CANCELAMENTO DE 

PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E 

INTERNACIONAL PARA ATENDER A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 

DO PARÁ, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL E 

EMPRESA DINASTIA VIAGENS E TURISMO 

LTDA EPP. 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através 

de sua Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE 

CARVALHO, nesta cidade de Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio 

Branco, Nº. 1060, CEP: 68790-000, com CNPJ: 05.171.699/0001-76, representada 

neste ato pelo Prefeito em exercício, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, 

casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrita no CPF/MF sob o nº 

304.410.562-53 e portador da Carteira da OAB/PA nº 6.584 , residente e domiciliado na 

cidade de Santa Izabel do Pará, na Tv.  José Amâncio, número 1522, CEP: 68.790-000, 

a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, inscrita no CNPJ nº 

05.171.699/0001-76  e situada na Avenida Barão do Rio Branco, 1060, cidade de Santa 

Izabel do Pará, Estado do Pará, na pessoa de seu representante a Secretária, senhora 

CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA, brasileira, solteira, nomeado através de 

Decreto Municipal nº 139/2017 de 14 de Junho de 2017, inscrito no CPF/MF sob o 

número 684.918.082-72 e portador da Carteira de Identidade nº 3076073 – SEGUP/PA, 

residente e domiciliada na Avenida Francisco Amâncio, nº 1490, AP 604, Bairro: 

Triângulo, Santa Izabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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CULTURA, DESPORTO E TURISMO, representada pelo Prefeito Municipal, acima já 

identificado; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, representada pelo 

Prefeito Municipal, acima já identificado; SECRETARIA DE TRANSPORTE E 

SERVIÇOS –SEMTRANS, representada por MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, 

secretário Municipal, OAB/PA 10378 e CPF: 042.135.302-30, residente e domiciliado na 

Av. José Amâncio, 1134, Centro, Santa Izabel do Pará – PA; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, sediadana Av. Barão do Rio Branco nº 1060 – 

Centro – Santa Izabel do Pará, CEP 68790-000, neste ato representado por seu 

Secretário Sr. PEDRO PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA, brasileiro, nomeado 

através de Decreto Municipal 002/2017, CREA/PA nº 7550-D e CPF nº 237.102.172-53, 

residente e domiciliado no endereço Rua Pantanal, nº 700, Bairro: Curuçambá, Cidade : 

Ananindeua/PA, CEP: 67.146-309, com sede na cidade de Santa Izabel do Pará, Estado 

do Pará, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 

CNPJ: 11.745.308/0001-82, representada pelo SR. MELQUESEDEQUE ALVES 

FILHO, brasileiro, Secretário de Saúde do Município de Santa Izabel, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 042.135.302-30  e portador da carteira da OAB/PA Nº 10378; FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 

E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS com sede na cidade de Santa Izabel do Pará, 

Estado do Pará, representada neste ato por sua Secretária, ADRIA LÚCIA TAVARES 

DA TRINDADE, brasileira, nomeada através de Decreto Municipal 123/2017, inscrito no 

CPF sob o número 254.272.372-91 e portadora da Carteira de Identidade nº 1408860 

PC/PA, residente e domiciliado na Tv. Irmãos Santana, Bairro Aratanha, nº 1241, Santa 

Izabel do Pará/PA, CEP: 68790-000; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

Fundo Municipal de Educação - CNPJ: 05.171.699/0001-76, com sede na cidade de 

Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, Rua José Amâncio, centro, S/N, doravante 

denominada CONTRATANTE, representada neste ato por seu Secretário, a senhora 

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES, brasileira, Solteira, nomeado através de Decreto 

Municipal nº 003/2017 de 1 de Janeiro de 2017, inscrito no CPF/MF sob o número 

572.493.692-53 e portador da Carteira de Identidade nº 2732806 – SEGUP/PA, 

residente e domiciliado na Avenida Azevedo Ribeiro, 1607, Centro, Santa Izabel do Pará 

– PA; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, representada pelo SR.  

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, brasileiro, Secretário de Saúde do Município de 
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Santa Izabel, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.135.302-30  e portador da carteira da 

OAB/PA Nº 10378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

, denominados aqui de CONTRATANTES, e a EMPRESA DINASTIA VIAGENS E 

TURISMO LTDA EPP, com sede no Estado do Pará, na cidade de Belém, sito à Trav. 

Dom Romualdo Seixas, nº 291, bairro Umarizal, CEP: 66.050.110, CPNJ: 

15.741.481/0001-63, neste ato representada pelo Sr. LEANDRO ROSSY DE 

CARVALHO, portador do RG de nº 3555892 e CPF: 661.593.772-72, residente e 

domiciliado à Travessa Humaitá, nº 885, apto 704, bairro Pedreira, CEP: 66.083-340, 

Belém-PA, aqui denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, 

realizado mediante procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 

08/2018, do tipo menor preço, por item, observando o que consta do processo nº 

1803/2017, sujeitando-se as partes aos comandos da Lei nº 10.520/02 e 8.666/1993, 

observadas as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E 

CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA 

ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, nas 

especificações que seguem: 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

TAXA ADM. / 

MEDIA DE 

VALOR 

VALOR TOTAL 

1 Quantidade estimada de 

Passagens áreas nacional e 

internacional, para atender a 

Prefeitura Municipal de Santa 

Izabel do Pará por um período 

R$ 803,33 R$ 321.333,33 
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de 12 meses. 

2 Prestação de serviço de 

cotação, reserva, emissão, 

remarcação, endosso e 

cancelamento de passagens 

áreas nacional e internacional, 

para atender a Prefeitura 

R$ 8,00 R$ 3200,00  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

2.1. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato 

administrativo congênere, um servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel 

cumprimento do pactuado neste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA.  

3.1. O valor global do presente Contrato é de R$ 324.533,32 (trezentos e vinte quatro 

mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos);  

3.2 As despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta dos 

recursos específicos no orçamento, conforme abaixo:  

Processo n°1803/2017; Projeto Atividade: 0412200022.002, 0412800022.004, 

0412200022.007, 0412800022.008, 0412200022.042, 0412200022.028, 

2012200022.047, 0412200022.013, 1212200022.079, 1212200122.087, 

1212200122.098, 1212800122.105, 1812200022.019, 0812200022.054, 

0824400182.058, 0824400182.059, 0824400182.061, 0824400192.064, 

0812200022.055, 0812200022.056, 0812200022.057, 1012200022.125, 

1030200142.121, 1030200142.122, 1030200172.132, 1030400152.127; Natureza da 

Despesa: 339033. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

4.1. O pagamento do valor contratado será efetuado após a efetiva entrega dos 

materiais, mediante crédito bancário, em até 30 (trinta) dias, em conformidade com a 

alínea “a” do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, contados da data da apresentação 
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das notas fiscais ou faturas satisfatoriamente acompanhadas dos documentos exigidos 

no Edital, em duas vias, que serão examinadas e aceitas, ou recusadas, pelo 

Contratante;  

4.2. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta) dias 

será iniciado a partir da data da reapresentação do documento corrigido;  

4.3. Deve constar da nota fiscal o nome do banco, o número da agência, a praça e o 

número da conta, para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento;  

4.4. A Contratante pode sustar o pagamento à Contratada caso comprove:  

4.4.1. Inadimplência no cumprimento de qualquer cláusula ou condição contratual;  

4.4.2. Execução insatisfatória da entrega dos materiais contratados;  

4.4.3. Não cumprimento, pela Contratada, de obrigações para com terceiros que 

possam prejudicar a entrega dos materiais à Contratante; e  

4.4.4. Situação irregular da Contratada junto ao SICAF. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO.  

5.1. O valor do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora não será reajustado, 

salvo as hipóteses de comprovada onerosidade a CONTRADADA.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.  

6.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

sua assinatura;  

6.2. A Contratada dará início à execução do contrato, conforme solicitação e em 

conformidade com o Termo de Referência. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.  

7.1. São direitos do Contratante:  

7.1.1. Receber pela execução do serviço do presente Contrato nos termos e condições 

pactuados;  

7.1.2. Fiscalizar a execução do serviço pela Contratada;  

7.1.3. Alterar unilateralmente o Contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso I, alíneas 

a e b, da Lei nº 8.666/93, ou rescindi-lo administrativamente em caso de inexecução 
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total ou parcial das cláusulas pactuadas, de acordo com o art. 79 do referido diploma 

legal;  

7.2. São direitos da Contratada: 

7.2.1. Receber a remuneração da execução do serviço pelo preço e condições 

constantes das Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta;  

7.2.2. Propor ao Contratante a melhor forma da execução do serviço objeto do presente 

Contrato.  

7.3. São deveres do Contratante:  

7.3.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução ora contratados;  

7.3.2. Cumprir os prazos de pagamento estipulados neste instrumento e na legislação;  

7.3.3. Fiscalizar a execução objeto deste Contrato, anotar as falhas ocorridas durante a 

execução e tomar as medidas cabíveis;  

7.3.4. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências 

de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;  

7.3.5. Promover a aceitação provisória, por seus representantes, mediante termo 

circunstanciado que discrimine os serviços executados, assinado pelas partes no 

momento da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 

com a especificação; e  

7.3.6. Promover a aceitação definitiva, em até 90 (noventa) dias da aceitação provisória, 

após a verificação da qualidade e quantidade do material e serviço, obrigando-se, o 

contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;  

7.4. São deveres da Contratada:  

7.4.1. Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as cláusulas e 

condições nele contidas e com o Anexo I do Edital, que integra este instrumento;  

7.4.2 A CONTRATADA entregará os materiais de acordo com as necessidades e 

solicitações desta PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, no período 

determinado, nas quantidades e condições exigidas;  
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7.4.3 Atender prontamente às instruções e orientações da CONTRATANTE, no tocante 

à execução e submeter-se à ação da FISCALIZAÇÃO, constituída pela CONTRATANTE 

através de Ato Administrativo;  

7.4.4 Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos materiais causados, 

diretos ou indiretamente, por seus empregados, seja em relação às instalações e bens 

da CONTRATANTE, instalações e bens sob responsabilidade da CONTRATANTE, ou 

ainda de terceiros quando do exercício das tarefas previstas no Termo de Referência;  

7.4.5 Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todos os atos e omissões que seus 

empregados direta ou indiretamente venham a cometer, quando da execução, 

indenizando a parte prejudicada, quando for o caso;  

7.4.6 Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todos os atos e omissões que seus 

empregados, direta 7.4.6 Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todos os atos e 

omissões que seus empregados, direta ou indiretamente, venham a cometer na área 

sob a jurisdição da CONTRATANTE, indenizando prontamente à parte prejudicada, 

quando for o caso;  

7.4.7 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 

de terceiros, por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus 

empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro 

de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação da responsabilidade. Caso não o 

faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o 

referido valor da fatura do mês, sem prejuízos das sanções contratuais previstas;  

7.4.8 Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização. O não atendimento das 

solicitações feitas será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O 

exercício das funções da fiscalização não desobriga a CONTRATADA de sua própria 

responsabilidade, quanto à adequada entrega dos materiais contratados;  

7.4.9 Pagar todos os tributos incidentes sobre sua atividade empresarial e sobre o 

objeto deste contrato, bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam ou 

venham a incidir sobre os seus empregados e/ou prepostos, apresentando os 

respectivos comprovantes à CONTRATANTE sempre que solicitado;  

7.4.10 Relatar imediatamente à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, 

efetuando a devida ocorrência e acrescentando todos os dados e circunstâncias 

considerados necessários aos esclarecimentos;  
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7.4.11 Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais até as dependências da 

CONTRATANTE e vice-versa, por meios próprios, em casos de paralisação dos 

transportes coletivos, independente de itinerário, percurso ou distância;  

7.4.12 Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 

quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução neste 

Contrato, sem consentimento, por escrito, da CONTRATANTE;  

7.4.13 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 

todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus 

empregados nesse sentido;  

7.4.14 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a entrega 

dos materiais a CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou analisar;  

7.4.15 Manter durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que 

propiciaram a sua habilitação no processo licitatório.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO.  

8.1 O não cumprimento de qualquer cláusula, ou de simples condição do contrato 

poderá importar na sua rescisão, a critério da Contratante e nos termos dos artigos 77, 

78 e 79 da Lei 8.666/93;  

8.1.1. Inclui-se nas hipóteses de rescisão do item acima, a não manutenção das 

condições de habilitação exigidas na licitação, durante o prazo de vigência do contrato.  

8.2. A rescisão poderá se dar de forma amigável, de acordo com o inciso II do artigo 79 

da Lei 8.666/93;  

8.3. Ocorrendo a rescisão, à Contratada será devido apenas o pagamento referente aos 

serviços já executados, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei 8.666/93;  

8.4. O contrato poderá ser rescindido, ainda, nas demais hipóteses previstas nos artigos 

77 e 78 da Lei 8.666/93, sem que caibam à adjudicatária quaisquer direitos a 

indenizações, sem prejuízo das penalidades legais pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES.  
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9.1. O não cumprimento de qualquer condição contratual sujeita a Contratada à multa, 

juntamente com as seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou 

penal, se for o caso, que lhe couber:  

9.1.1. Advertência escrita, nas faltas consideradas de natureza leve por ocasião da 

execução do objeto do presente contrato;  

9.1.2. Multa correspondente a dez por cento (10%) do valor do contrato, nas faltas 

consideradas pela Contratante como de natureza grave e que redundem na execução 

altamente insatisfatória do objeto do presente contrato;  

9.1.3. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado do Pará 

pelo prazo de até cinco anos (5), a ser fixado pela autoridade competente, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; deixar 

de entregar a documentação exigida no edital; apresentar declaração falsa; ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar na 

execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo e fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal. Ficará igualmente impedido de licitar e será descredenciado no 

SICAF, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais, garantido o direito de ampla defesa;  

9.1.4. O valor da multa aplicada será descontado da fatura, da garantia ou, se 

necessário, cobrado judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES  

10.1. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários na execução do objeto da presente licitação, até o limite de 25% do valor 

inicial atualizado, nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93;  

10.2. Todas as alterações contratuais serão realizadas mediante celebração de Termos 

Aditivos e apostilas. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

11.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial do Estado, no prazo previsto em lei.  
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11.2. Vinculam-se ao presente contrato, integrando-o, o termo de referência e o edital 

do Pregão Eletrônico nº 08/2018– CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 

DO PARÁ e a proposta do licitante vencedor.  

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 

administrativa nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO.  

12.1. As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para 

solução das demandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo 

com todas as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois 

de lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes das partes, na presença 

de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de idêntico teor. 

 

 

Santa Izabel do Pará/PA, 16 de Março de 2018 

 

 

 

EVANDRO BARROS WATANABE 

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA 

 

 

CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PEDRO PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS –SEMTRANS 

 

 

ADRIA LÚCIA TAVARES DA TRINDADE 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 

EMPRESA DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS 

1. 

________________________________ 

RG: _____________________ 

CPF: _____________________ 

 

2. 

________________________________ 

RG: _____________________ 

CPF: _____________________ 
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