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CONTRATO Nº 05/2022 – CAU/AM 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 

PASSAGENS AÉREAS celebrado entre o 

CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO AMAZONAS – CAU/AM e 

FACTO TURIMO - EIRELI, na forma abaixo: 
 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO AMAZONAS – CAU/AM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ sob n° 14.891.387/0001-28, com sede na Av. Mário Ypiranga, 696, CEP 69057-001, 

Manaus - Amazonas, neste ato representado por seu Presidente JEAN FARIA DOS SANTOS, 

brasileiro, arquiteto, portador da Carteira de Identidade n° 892691-3, expedida pela SSP/AM, e do 

CPF n° 417.224.262-68, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado FACTO 

TURISMO - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 14.807.420/0001-99 com sede na Av. Ana Costa 

nº. 61, Térreo EV 652, bairro Gonzaga, Santos - SP, neste ato representado por PRIMAQUES 

MARTINS JÚNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do 

documento de identidade n° 3.749.196 SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 040.701.249-42 doravante 

denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato fundamenta-se nas disposições do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, na Adesão à Ata de Registro de Preço nº. 01/03 do pregão nº. 53/2021, realizado pelo 8º 

Batalhão de Engenharia de Construção, nos termos do Processo 041/2022, nas determinações das 

Leis nº. 8.666/93 e alterações, nas regras estabelecidas na Ata de Registro de Preço nº. 01/03 do 

pregão nº. 53/2021 e com base na anuência apresentada pela 8º Batalhão de Engenharia de 

Construção e de todas as partes integrantes deste contrato independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços especializado para agenciamento de 

viagens compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de 

bilhetes de passagens aéreas nacionais pelo período de 12 meses, para os funcionários, 

conselheiros e colaboradores eventuais deste Conselho. conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 

Serviço de agenciamento de viagens, 

compreendendo os serviços de emissão, 

remarcação e cancelamento de passagem 

aérea. 

Un 30 

2 Emissão de passagem aérea nacional 

(emissão de Bilhete de passagem). 
Un R$ 66.000,00 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – São partes integrantes do contrato, independentemente de 

transcrições ou referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo n° 041/2022, conforme 

os termos da cláusula segunda deste instrumento e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos nas cláusulas e condições do Contrato 

a ser firmado, obrigar-se-á, ainda, a CONTRATADA: 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Indicar, pelo menos, 01 (um) preposto, para pronto atendimento 

nos finais de semana, feriados e em casos excepcionais e urgentes, através de serviço móvel 

celular ou qualquer outro meio de comunicação; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos 

serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com o contratante dos assuntos 

relacionados à execução do contrato; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Prestar informação ao CAU/AM sobre o melhor roteiro de 

viagem, horário e opção de deslocamento (partida e chegada); 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Efetuar reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso e 

entrega de bilhetes ou ordens de passagens (PTA) para o CAU/AM, mobilizando-se, inclusive, no 

aeroporto para realização do serviço, se necessário; 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Informar, quando da reserva e requisição de passagens, as tarifas 

promocionais oferecidas, na ocasião, pelas companhias aéreas se for o caso. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Reversão de passagem não utilizada, por medida de simplificação 

processual, deve se dar mediante glosa dos valores respectivos na própria fatura mensal 

apresentada pela contratada. 

a) Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias aéreas em 

razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas. 

b) Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser 

processados na próxima fatura emitida pela contratada; 

c) Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da 

totalidade dos cancelamentos efetuados, na forma estabelecida no caput, o montante a ser 

glosado poderá ser deduzido da garantia apresentada na contratação, ou ser reembolsado 

ao órgão ou entidade, mediante recolhimento do valor respectivo por meio de Boleto 

Bancário em conformidade com os prazos e demais condições estabelecidas. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Deverão ser repassados ao Contratante todos os descontos 

oferecidos pelas empresas aéreas, inclusive tarifas promocionais, desde que atendidas as 

condições estabelecidas para o oferecimento de tais descontos e tarifas. Ocorrendo tal situação, 

deverá ser especificado na fatura a ser encaminhada ao CAU/AM, o percentual e respectivo valor 

do desconto concedido.  

SUBCLÁUSULA OITAVA - Remeter ao CAU/AM, quando solicitado, sem ônus, orçamentos de 

passagens aéreas, conforme o caso, abrangendo todas as companhias que explorem o trecho 

solicitado. Tais orçamentos serão considerados apenas como referenciais, uma vez que a atual 

sistemática de comércio, especialmente das companhias aéreas, faz com que os preços das 

passagens sejam flutuantes, a depender do momento da consulta.  

SUBCLÁUSULA NONA - Apresentar, mês a mês, as faturas emitidas pelas companhias aéreas 

referentes às passagens aéreas compradas pelo CAU/AM. Tal apresentação condicionará o 

pagamento da próxima fatura da agência. 
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SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 

Conselho, com relação ao fornecimento de bilhetes de passagens. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Contratada deverá fornecer passagens de qualquer 

companhia aérea que atenda aos trechos e horários requisitados; 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Efetuar a imediata substituição de qualquer 

empregado ou preposto que não mereça confiança ou embarace a fiscalização ou, ainda, que se 

conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram 

atribuídas; 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Solicitar, sempre que julgar necessário, a 

comprovação do valor das tarifas à data de emissão das passagens; 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Outras obrigações previstas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE, neste contrato:  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Fornecer à CONTRATADA todos os elementos básicos e dados 

complementares à execução deste Contrato;  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Notificar a CONTRATADA, por escrito ou via eletrônica com 

aviso de recebimento, a respeito de quaisquer irregularidades constatadas no fornecimento ora 

contratado, estabelecendo quando for o caso, prazo para a sua regularização;  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Efetuar o pagamento nas datas previstas;  

SUBCLÁUSULA QUARTA- Exercer a fiscalização do fornecimento do objeto deste contrato, 

por serviços designados, na forma da Lei 8666/93;  

SUBCLÁUSULA QUINTA a existência de fiscalização, pelo CONTRATANTE, não exime a 

CONTRATADA de sua total e exclusiva ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato vigorará por 12 (dozes) meses a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser reajustado por igual período. 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor estimado do presente contrato é de R$ 66.000,00 

(Sessenta e seis mil reais). 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias 

diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação 

da proposta, poderá a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INPC que deverá 

retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do 

objeto contratual, na forma do que dispõem o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993 e os arts. 2º e 3º da 

Lei nº 10.192/2001. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá remeter ao CONTRATANTE a 

respectiva nota fiscal/fatura para pagamento. 
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis a contar da 

apresentação da Fatura e/ou Nota Fiscal e dos documentos de regularidade fiscal, comprovando a 

boa situação financeira da empresa; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As passagens emitidas com tarifas promocionais ou reduzidas 

deverão ser faturadas em tempo hábil pela Contratada, de forma a permitir a efetivação dos 

pagamentos pelo Contratante dentro do prazo estabelecido para a sua concessão; 

 SUBCLÁUSULA QUARTA - Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento de nota fiscal ou 

fatura com o número do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de preços, mesmo 

que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes ao mesmo grupo 

ou conglomerado;  

SUBCLÁUSULA QUINTA - Será retida na fonte, quando do pagamento, os tributos elencados 

na IN SRF 1.234, de 11/01/2012; 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Caso a CONTRATADA seja participante do SIMPLES Nacional 

deverá apresentar, a cada entrega de nota fiscal/fatura, a declaração prevista no artigo 4° da 

Instrução Normativa n°480-SRF de 15 de dezembro de 2004, nos termos do Anexo IV do mesmo 

instrumento, assinada por seu(s) representante (s) legal (is); 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Se, na data da liquidação da obrigação por parte do Contratante, 

existir qualquer certidão de regularidade fiscal com validade vencida, a Contratada deverá 

providenciar a(s) sua(s) regularização(ões), ficando o pagamento pendente de liquidação até que 

sua situação seja tornada regular, reiniciando-se, a partir do dia em que seja sanada a 

irregularidade, o prazo para pagamento; 

SUBCLÁUSULA OITAVA - Somente serão aceitas nota(s) fiscal(is)/fatura(s) corretamente 

preenchida(s) e sem rasura(s). 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para a execução do objeto do presente contrato são oriundos do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM. 

A Dotação Orçamentária para suportar as despesas com a execução do contrato será oriunda do 

seguinte elemento: 

6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados; 

6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários; 

6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário 

Oficial da União, conforme preceitua o artigo 21, parágrafo único da lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido neste 

instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos de 

ponto percentual) sobre o valor do contrato ao tempo da infração, conforme o caso, por dia de 

atraso injustificado, até o período máximo de 30 (trinta) dias. A partir de trinta dias do atraso, será 
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cobrada multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme o caso, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8666/93. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A desídia na regularização do fornecimento poderá ensejar, a 

critério do CONTRATANTE, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades listadas 

no caput deste artigo. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – As multas aplicadas em decorrência do presente contrato 

poderão ser descontadas do saldo havido pela CONTRATADA, junto ao CONTRATANTE, 

conforme artigo 87, § 1° da Lei 8666/93; 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no 

parágrafo anterior, a CONTRATADA será intimada a recolher o valor restante da multa apurada, 

no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial;  

SUBCLÁUSULA QUINTA – A aplicação de qualquer penalidade é precedida de processo 

administrativo próprio, garantido o contraditório e ampla defesa.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8666/93, assegurara 

ao CONTRATANTE o direito de instaurar procedimento administrativo com vistas à rescisão do 

contrato, numa das formas previstas no artigo 79 e com consequências do artigo 80 do mesmo 

diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 195 §3° e a Lei 9012/95 no artigo 2°, para 

que se contrate com o Poder Público, a CONTRATADA comprovará sua regularidade, mediante 

apresentação de negativa de débitos de contribuições sociais, contribuições previdenciárias e às de 

terceiros e do certificado de regularidade de situação perante FGTS, bem como outras certidões, 

em original ou copia autenticada, quando não for possível confirmar a autenticidade das mesmas 

nos sítios oficiais dos 38 respectivos órgãos na internet, como condição necessária para essa 

contratação, mantendo essa documentação sempre atualizada na vigência do presente contrato;  

A regularidade fiscal para com a Receita Federal deverá ser comprovada, igualmente, através da 

certidão conjunta negativa de débitos relativos à tributos federais e à divida ativa da União;  

Todas as alterações do ato constitutivo da empresa CONTRATADA deverão ser imediatamente 

comunicadas ao CONTRATANTE;  

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

O foro do presente contrato é Justiça Federal, Seção Judiciária de Manaus/AM. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo lavrado em 03 

(três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
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Manaus, 24 de Maio de 2022. 

 

 

 

Jean Faria do Santos 

Presidente do CAU/AM 

Contratante 

 

 

 

Primaques Martins Júnior  

Representante da FACTO TURIMO – EIRELI 

Contratada 

 

 

 

Testemunhas: 

Nome:            Nome: 

CPF:             CPF: 

Assinatura:           Assinatura: 
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