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CONTRATO 001/2013.

CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL  DE  FARMÁCIA DO  ESTADO  DE  SANTA CATARINA E  A  EMPRESA  VTC
SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA.

O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa
jurídica de direito público, localizado na Travessa Olindina Alves Pereira nº 35, Florianópolis, SC,
neste  ato  representado  por  sua  Presidente  Farm.  Hortência  Salett  Muller  Tierling,  a  seguir
denominada  CONTRATANTE, e a Empresa  VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, localizada na Rua Vidal Ramos, N.° 338 - Térreo, Centro,  Florianópolis -
SC, inscrita no CNPJ sob nr. 95.870.069/0001-82, neste ato representada por representante legal, Sr.
Maurício  Voss,  a  seguir  denominada  CONTRATADA,  acordam  e  ajustam  firmar  o  presente
CONTRATO, nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações
pertinentes, Instrução Normativa 07/2012-SLTI/MPOG, assim  como pelas condições do Edital de
Pregão N° 001/2013, pelos termos da proposta da Contratada datada  de 18 de fevereiro de 2013 e
pelas cláusulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigações  e  responsabilidades  das
partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1  -  Constitui  objeto  do  presente  Edital  a  contratação  de  empresa  prestadora  de  serviços
AGENCIAMENTO DE VIAGENS,  COMPREENDENDO EMISSÃO,  REMARCAÇÃO E
CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES para o Conselho Regional
de Farmácia do Estado de Santa Catarina, conforme especificações deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO

2.1 – O preço total a ser cobrado pela agência de viagens será resultado do valor das tarifas fixadas
pelas  concessionárias  de  serviços  de  transportes  aéreos  e  terrestres,  acrescentada  do  valor
correspondente à remuneração pelo agenciamento de viagens  aéreas e rodoviárias, a saber:

Natureza taxa de agenciamento de viagens Valor

Passagens aéreas nacionais e internacionais R$ 60,00

Passagens terrestres R$ 18,00

2.1.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil reais).

2.1.2. Por se tratar de mera estimativa de gastos, o valor informado no subitem
acima não se constitui, sob hipótese alguma, em compromisso futuro para a contratante, razão pela
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qual não poderá ser exigida, nem considerada como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer
acréscimos ou supressões, de acordo com a necessidade da contratante,  sem que isso justifique
qualquer indenização ao contratado.

2.2 - O pagamento será feito mensalmente, sem qualquer acréscimo financeiro, até o 15º (décimo
quinto) dia útil  após a apresentação da nota fiscal/fatura relativa à prestação dos serviços do mês
imediatamente  anterior  ao  CRF-SC,  na  Travessa  Olindina  Alves  Pereira,  nº  35,  nesta  Capital,
devendo a despesa  correr à conta do  ELEMENTO 5.2.2.1.1.01.04.02.004.006 – Passagens Aéreas,
Terrestres e Marítimas.

2.2.1 - A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos os dados do
CRF-SC e deverá constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso, e demais impostos
que serão deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES
NACIONAL, a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL nº 123/06.

2.2.2  -. O  não  atendimento  às  condições  parágrafo  acima,  acarretará  a  não-
liquidação  do  empenho  até  que  se  apresente  a  nota  fiscal  conforme  legislação  vigente  (Lei
n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei n°9.317/96, Lei n°8.213/91 e IN n°119/2005, IN n° 3/2005 da
Previdência Social, IN n°1234/2013 da SRF, LC n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99).

2.2.3 - A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários juntamente
com a apresentação das notas fiscais, entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e
ou deduções que a lei vigente determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação.

2.2.4 - A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para
tanto,  deverá apresentar na nota fiscal os dados bancários para depósito.  A nota fiscal e a conta
bancária deverão, obrigatoriamente, estar em nome da Adjudicada.

2.2.5 - Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá
enviar o arquivo .xml para o endereço eletrônico crfsc.compras@gmail.com, ficando ainda obrigada
a enviar os demais documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples
nacional, boletos, etc. 

2.3 - Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição, será acrescido ao valor
da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título de compensação e
penalização.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LICITAÇÃO

3.1 -  As obrigações  estabelecidas  neste  instrumento  são decorrentes  do procedimento  licitatório
modalidade PREGÃO, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e, subsidiariamente, pela
Lei  nº.  8.666/93,  de  21/06/93,  e  suas  alterações,  demais  legislações  pertinentes,  devidamente
instruídos  no procedimento  nº  001/2013,  fazendo parte  integrante  do presente contrato  todas  as
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condições, obrigações e direitos constantes do respectivo instrumento convocatório. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 -  Com relação ao fornecimento  e  serviços de que trata  o objeto descrito  na Cláusula I,  são
obrigações exclusivas da CONTRATADA, as a seguir descritas:

4.1.1 – Fornecer o objeto do Contrato, de acordo com as especificações contidas no Pregão n°
001/2013;

4.1.2 – Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas,  todas  as  condições  de  qualificação  exigidas  na  licitação,  fornecendo,  sempre  que
solicitado, documentos que comprovem tais condições;

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

4.2.4 – Reembolsar, pontualmente, as concessionárias pelo valor dos bilhetes eletrônicos de
passagens  emitidos,  eximindo  o  CRF/SC  de  qualquer  responsabilidade  por  eventuais
inadimplementos de suas obrigações, não respondendo o CRF/SC solidária ou subsidiariamente por
este reembolso, que é de inteira responsabilidade da contratada;

4.2.5  –  Corrigir  imediatamente  as  falhas  ou  irregularidades  apontadas  pelo  CRF/SC  na
execução do contrato;

4.2.6 – Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício das suas atividades,
cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões;

4.2.7 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao CRF/SC e/ou a terceiros, provocados por
atos omissivos ou comissivos, dolosos ou culposos, cometidos por seus empregados na execução do
objeto do contrato;

4.2.8  – Prover  condições  que  possibilitem o atendimento  dos  serviços  a  partir  da  data  da
assinatura do contrato;

4.2.9  -  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  ou  indiretas,  tais  como:  salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações
e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do
contrato, ficando o CRF/SC isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

4.2.10 – Reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de passagens aéreas e terrestres,
com fornecimento dos  bilhetes (e-tickets com seus códigos de localizações) preferencialmente na
forma  eletrônica.  Em  caso  de  impossibilidade  de  envio  eletronicamente,  a  empresa  deverá
encaminhar  via  fac-símile  ou  ainda,  impresso  na  Sede  deste  CRF-SC,  localizada  na  Travessa
Olindina Alves Pereira, 35 - Centro, nesta Capital;

4.2.11 – Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência de voos
(partida/chegada), melhores conexões e das tarifas promocionais à retirada dos bilhetes;

4.2.12  -  Efetuar  pesquisa  nas  companhias  aéreas,  por  meio  de  sistema  informatizado  de
pesquisa próprio, indicando obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles
decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da
viagem;

4.2.13  –  Solucionar  os  problemas  que  venham  a  surgir,  relacionados  com  reservas  de
passagens, tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarque, em aeroportos no Brasil
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ou no exterior;
4.2.14 – Reembolsar o CRF/SC o valor correspondente ao preço da passagem aérea, subtraído

do valor referente à multa de reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos legais que regulam a
matéria, devidamente comprovado, em virtude da não utilização do bilhete, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção contratual;

4.2.15 – Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de passagens e/ou
trechos não utilizados no período a que se refere o faturamento, efetuando, no mesmo, o respectivo
abatimento;

4.2.16  –  Manter  atualizada  a  relação  das  companhias  filiadas  e  com  as  quais  mantenha
convênio, informando periodicamente a CRF/SC as inclusões e/ou exclusões;

4.2.17. Propiciar atendimento 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, por meio de
telefone  fixo e celular,  central  de telefonia  (call  center),  bem como de outros recursos  a serem
disponibilizados pelo  CONTRATADO, os quais deverão permitir ao(s) usuário(s) responsável(eis)
realizar alteração ou emissão de bilhete, inclusive em dias não úteis.

CLÁUSULA QUINTA –  DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO

5.1. Os bilhetes de passagens devem ser entregues em até 03 (três) horas, contadas a partir da
autorização  de  emissão  da  passagem,  salvo  se  solicitados  fora  do  horário  de  expediente  da
CONTRATADA.

5.2. No caso do não cumprimento do prazo estipulado para a emissão da passagem, havendo
majoração  da  tarifa  em  relação  ao  valor  verificado  na  reserva,  tal  diferença  será  glosada  pela
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA  – DAS OBRIGAÇÕES DO CRF-SC

6.1  –  A  execução  do  Contrato  será  acompanhado,  fiscalizado  e  avaliado  pelo  CRF-SC,
através  da  Assessoria  Técnica  do  CRF/SC,  a  quem  competirá  comunicar  as  falhas  porventura
constatadas, bem como prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham
a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.2 –  A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do CRF-SC.

6.3 – Quaisquer  exigências  da fiscalização,  inerentes  ao objeto,  deverão  ser  prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CRF-SC.

6.4 – Qualquer  fiscalização exercida  pelo CRF-SC, feita  em seu exclusivo interesse,  não
implica  co-responsabilidade  pela  execução  do contrato  e  não  exime  a  CONTRATADA de suas
obrigações pela fiscalização e perfeita execução do mesmo.
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CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. O CONTRATADO será punido com o impedimento de licitar e contratar com a Administração
pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  neste  contrato  e  demais
cominações legais, nos seguintes casos:

7.1.1 apresentação de documentação falsa;

7.1.2. retardamento da execução do objeto;

7.1.3. falhar na execução do contrato;

7.1.4. fraudar na execução do contrato;

7.1.5.comportamento inidôneo;

7.1.6.declaração falsa;

7.1.7. fraude fiscal.

7.2. Para os fins do item 7.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, pa-
rágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

7.2.1. Para condutas descritas nos itens 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 e 7.1.7 será aplicada multa
de no máximo 30% do valor estimado do contrato.

7.3.  Na hipótese  de retardamento  na execução do objeto e  falha  na  execução do contrato,  será
aplicada multa nas seguintes condições:

7.3.1. 10% (dez por cento) a cada hora de atraso injustificado no cumprimento dos prazos 
estabelecidos na cláusula quinta deste contrato, calculada sobre o valor total dos bilhetes 
não entregues, ou reservas não realizadas, até no máximo de 60% (sessenta por cento), o 
que configurará a inexecução parcial do contrato;

7.3.2. 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o valor total dos bilhetes não entregues no 
prazo estabelecido, ou reservas não realizadas, aplicada na hipótese de inexecução parci-
al do contrato;

7.3.3. 1% (um por cento) por dia de falta de ATENDIMENTO, calculada sobre o faturamen-
to do respectivo mês, limitado à soma de 30 (trinta) dias ao ano, o que configurará inexe-
cução total do contrato;

7.3.4. 10% (dez por cento) do valor do contrato na hipótese de inexecução total do contrato.

7.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

7.4.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher 
a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

7.4.2.  Esgotados  os  meios  administrativos  para  cobrança  do  valor  devido  pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
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CLÁUSULA OITAVA – DURAÇÃO E RESCISÃO

8.1 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

8.2 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa,  sendo que,  depois de encerrada a instrução inicial,  o CONTRATADO terá o prazo de 5
(cinco)  dias  úteis  para  se  manifestar  e  produzir  provas,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  o
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

8.3 – A vigência  do contrato terá  sua duração de 12 (doze) meses  contados a partir  da data  da
assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, conforme dispõe o art. 57, II da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
 
CLÁUSULA NONA- NORMAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

9.1 - Fazem parte deste instrumento, o Ato Convocatório, seus anexos cujas disposições devem ser
integralmente cumpridas, mesmo que aqui não tenham sido reproduzidas ou contempladas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 -  Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da
Capital do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Casos Omissos

11.1-  Os casos omissos serão resolvidos  à luz da Lei  nº 10.520/02 e da Lei  no 8.666/93, e dos
princípios gerais de direito. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Disposições Finais

12.1  –  Todas  as  comunicações,  relativas  ao  presente  Contrato,  serão  consideradas  como
regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos contratantes.

12.2 – Aplicam-se, no que couber, os art. 77, 78, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os
efeitos legais.

12.3 – Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva
do acordo entre elas celebrado, substituindo todas as propostas ou contratos anteriores, verbais ou
escritos, bem como todos as demais comunicações anteriores.
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12.4 –E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 03
(TRÊS) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na presença das duas
testemunhas  que  também o assinam,  para  que produza  todos  os  efeitos  legais,  inclusive  contra
terceiro.

Florianópolis,  01 de Abril de 2013.

_________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

_________________________________________
Paulo Sérgio Teixeira de Araújo

Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

________________________________________
Maurício Voss

VTC Soluções em Turismo Ltda

_________________________________________
Testemunha:
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