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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, George da Trindade Gois, Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe, autorizo 
Anuência à Contratação Centralizada, Contrato n° 030/2014, para prestação de SERVIÇO 
DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, que entre si celebram o governo do 
ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO, e a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
SERGIPE- JUCESE, na forma abaixo justificada. 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS 

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO PROJETO! ELEMENTO FONTE DE 
ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL- ATIVIDADE DE DESPESA RECURSO 

PROGRAMÁTICA 
19201 23.122.0039 1152 339039 0270 

JUSTIFICATIVA 

Considerando a essencialidade do SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AEREAS para esta Autarquia; 

Considerando a existência do Contrato Centralizado n° 030/2014, para prestação de 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS; 

Considerando que o Termo de Anuência anterior e o seu Termo Complementar teve sua 
vigência encerrada no dia 31/12/2017; 

Considerando que a prestação de serviços especificados são essenciais para funcionamento 
desta Autarquia e, portanto, não podem ser descontinuados; 

Baseados nesses pontos é que se justifica a anuência à contratação centralizada, Contrato n° 
030/2014, para prestação de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AEREAS, que entre si celebram o governo do ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, e a JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE- JUCESE, na forma justificada. 

Aracaju/SE, 02 de Jijlo de 2018. 

Gois 

Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.goV.br  

www.jueese.se.gov.br  
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GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 03012014 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n °. 03012014, 
referente ao Pregão Eletrônico a°. 40712014, que entre si 
celebram a Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e a Propag Turismo Lida. 

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES; 

O GOVERNO DO ESTADO, através da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, órgão integrante da Administração Direta do Estado de Sergipe, doravante 
denominada CONTRATANTE. CNPJ/MF no i 3.128.798/0010-94, nesta Capital na Rua Duque de Caxias, 
n° 346, Bairro São José, neste ato, representado por seu Secretário ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS, 
brasileiro, portador do CPF n° 948.521.545-20, RO no. 1.329.996 SSP/SE, residente e domiciliado nesta 
Capital e a PROPAG TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 13.353.49510001-84, com sede na Av. 
1-lermes Fontes, a° 1109, Bairro São José, Aracaju/SE, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo Sr. WALDYR GUEDES, CPF n°281.212.108-44. e RG n° 1.198.714 SSP/SE, 

• residente e domiciliado nesta Capital, tm por justa e acordada a alteração da Cláusula Quarta - Da 
Vigência do contrato n° 030/2014, que tem como objeto a contratação centralizada de serviços de 
fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais para atender âs necessidades dos órgãos e 
entidades do Governo do Estado de Sergipe. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por escopo alterar a Cláusula Quarta - Da Vigência, do Contrato a°. 
030/20 14, o qual passa a ter a seguinte redação; 

CLÁUSULA QUARTA—DÁ VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de 05 de dezembro de 2017, sem prejuízo 
das disposições ccntidas no art. 57, inciso II dq Lei Federal n° 8.6W93.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃÕ 

Permanecem ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato, não modificadas por este 
instrumento. 

Aracaju, 30 de novembro de 2017 

 ROSMAN PERÍS SANTOS 	 WAL  ed  
Secretário de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 
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GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETAIZIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

E)ÇTRATO DO 40  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0 30/2014 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 

40712014- LOTE O? 

CONTRATANTE: Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

CONTRATADA: PROPAG TURISMO LTDÂ. 

CNPJ: 13.353.495/0001-84 

OBJETO: Tem por escopo alterar a Cláusula Quarta - Da Vigência, do Contrato n° 03012014. O presente 
Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de 05 de dezembro de 2017, sem prejuizo das 
disposições contidas no art, 57, inciso II da Lei Federal n8.666193. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Correrão or conta das respectivas dotações orçamentárias dos Órgâos e das 
Entidades que ele aderirem mediante Termo de Anuência especifico. 

VALOR ESTIMADO O valor anual estimado do contrato n° 03012014 é R$ 4.593.750,00 (quatro mIlhões, 
quinhentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais). 

BASE LEGAL: Leis Fed. 8.666193 e 10.520102 Leis Est. 5.280104, 5.848/06 e 6.206/07. Dec. Est. 26.533 e 

26.531/09. 

Aracaju, 30 de novembro de 2017. 

R0SIAN PE S SANTOS 
Secretário de Estado do Planejamento. Orçamento e Gestão. 

E 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 03012014 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n °. 030/2014, 

referente ao Pregão Eletrônico n ° . 407/2014, que entre si 
celebram a Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e a Propag Turismo Ltda. 

1, DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES: 

O GOVERNO DO ESTADO, através da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
• ORÇAMENTO E GESTÂO, órgão integrante da Administração Direta do Estado de Sergipe, doravante 

denominada CONTRATANTE, CNPJ/MF n° 13.128.798/0010-94, nesta Capital na Rua Duque de Caxias, 

n°346, Bairro São José, neste ato, representado por sua Superintendente Executiva LUCIVANDA NUNES 
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora do CPF n° 893.731.035-04, RG n o. 965.325 SSP/SE, residente 

e domiciliada nesta Capital e a PROPAG TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 13.353.495/0001-84, 
com sede na Av Hermes Fontes, n° 1109, Bairro Sto José. Aracaju/SE, doravante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. WALDYR GUEDES, CPF n°281.212.IOS-44, e RG n °  

1.198.714 SSP/SE. ftsidente e domiciliado nesta Capital, têm porjusta e acordada a alteração da Cláusula 

Quarta - Da Vigência do contrato n° 030/2014, que tem como objeto a contratação centralizada de 

serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais para atender às necessidades dos 

órgãos e entidades do Governo do Estado de Sergipe. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

• O presente Termo Aditivo tem por escopo alterar a Cláusula Quarta - Da Vigência, do Contrato W. 

030/201 4, o qual passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA QUARTA— DA VIGÊNCIA 

• 	O presente Contraio terá vigência de 12 (doze) meses a partir de 05 de dezembro de 2016, sem prejuízo 
das disposiçdes emitidas no cal 57. inciso Ilda Lei Federal no 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato, não modificadas por este 

instrumento. 

Aracaiu, 31 de outubro de 2016 

LI 
• 	'1' 

WALDYR 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 030/2014 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato no. 030/2014, 
referente ao Pregão Eletrônico n°. 407/2014, que entre si 
celebram a Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e a Propag Turismo Ltda. 

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES: 

O GOVERNO DO ESTADO, através da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, • ORÇAMENTO E GESTÃO, órgâo integrante da Administração Direta do Estado de Sergipe, doravante 
denominada CONTRATANTE, CNPJ/MF n° 13.128.79810010-94, nesta Capital na Rua Duque.de Caxias, 
n° 346, Bairro São José, neste ato, representado por sua Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, em exercício LUCIVANDA NIJNES RODRIGUES, brasileira, casada, portadora do CPF n° 
893.731.035-04, RG n°. 965.325 SSP/SE, residente e domiciliado nesta Capital e a PROPAG TURISMO 
LTDA, inscrita no CNPJ no. 13.353.495/0001-84, com sede na Av. Hermes Fontes, n° 1109, Bairro São 
José, Aracaju/SE, doravante denominada CONTRATADA, representada n'este ato pelo Sr. WALDYR 
GUEDES, CPF n°281.212.108-44, e RG n° 1.198.714 SSPJSE, residente e domiciliado nesta Capital, têm 
por justa e acordada a alteração da Cláusula Quarta - Da Vigência do contrato n° 030/2014, que tem 
como objeto a contratação centralizada de serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais para atender às necessidades dos órgãos e entidades do Governo do Estado de Sergipe. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por escopo alterar a Cláusula Quarta - Da Vigência, do Contrato n°. 
030/2014, o qual passa a ter a seguinte reçlação: 

CLÁUSULA QUARTA—DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de 05 de dezembro de 2015, sem prejuízo 
das disposições contidas no art. 57, inciso Ilda Lei Federal n°8.666193. 

CLÁUSULA SEGUNDA —DA RATIFICAÇÃO 

Perníanecem ratificadas as demais Cláusulas e condições do tontrato, não modificadas por este 
instrumento.  

Aracaju, 13 de out 



GbVERNO DE SERGIPE 
- 	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 03012014 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 03 0/2014, 
referente ao Pregão Eletrônico n °. 407/2014, LOTE 
002 que entre si cclebrait a Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão -- SEPLAG e a 
Empresa. PROPACJ TURISMO LTDA. 

1. DAS PARTES E SEUS RERESENTANTES: 

O GOVERNO DO ESTADO, através da SECRETAJZJA DE ESTADO 00. 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, . õrgão integrante, da Administraçãó Direta do 
Estado de Sergipe, doravante denominadá CONTRATANTE, CNPJ/MF n° 13.128.7981001 094, 
nesta Capital na Rua Duque de Caxias, n° 346, Bairro São José, neste ato, representado, por sua 
Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício LUCIVANDA NUNES 
RODRZGUES, brasileira, casada, portadora do CPF n° 893.731.035-04, RO ri 0. 965.325 SSPISE, 
residente e domiciliado nesta Capital e a PROPAG TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ n o . 
13.353.495/0001-84, com sede na- As'. 1-Iermnes Fontes, n° 1109, Bairro São José, Aracaju/SE, 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. WALDYR CUDES, 
CPF n° 281.212.108-44, e RG n° 1.198.714 SSP/SE, residente 'e domiciliado nesta Capital, têm por 
justã e acordada a alteração da Cláusula Terceira - Do Pteço, das Condições de Pagamento do 
contrato n° 030/2014, que tem como objeto a contrataçao centralizada de serviços de fornecimento 

r-, 

	

	de passagens aéreas, nacionais e internacionais para atender às necessidades da Secretaria de Estado 
da Saúde, enumeradas no Lote 902 do Pregão Eletrônico no 40712014. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por escopo alterar a Cláusu!a Terceira - Do Preçó, das 
Condições de Pagamento a qual passa a ter a seguinte redação: 

'CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO,' DAS CONDIÇÕES DE FÃ GJIMENTO (art 55, inctw III, da 
Lei n°8.666193). 	. 
O valor loto.) anual do contraio é de R$ 4.593750.00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, 
setecentos e cinquenta reais,). 	. . 	 . 

Rua José, Aracaju/SE - Fone (079) 3226-2297 / 220?4 2203 CEP: 
049.015-320. 	, 	/ 



Aracaju, 07 de abril de 2015 
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GOVERNO DE SERGIPË 
- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMÉNTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato, no modificadas por este 
instrumento. 	 - 

o 

1' 

kua Duque dc Caxias, 346 —São José; Aracaju/SE Fone (079) 3226-2297 / 2202 12203 ÕEP: 
049.015-320. 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPEKJNTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CONTRATO N° 03012914 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS, REFERENTE AO WTE 
02 DO PREGÃO ELETRÔNICO $" 40712014, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 
ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E 
A PROPAG TURiSMO LTDA 

E 
PREÂMBULO 

QIJALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

ESTADO 	iÊRGIPE,ATRAflS DÁ (ORGÃO CONTRÂTArEiirÔRGÃO 1 
INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DE SERGIPE.. 
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, CIDADE: ARACAJU 	UF. SERGIPE 
346,BA1RROS2!pS! 
CNPJN° 13.128.79810010-94  
REPRESENTANTE 	 LEGAL: NOME; JOAO AUGUSTO GAMA DA 
SECRETÁRiO DE ESTADO  SILVA  
jTT1Vii 	SEPARADO PROFISSAO. ADVOGADO  
JUDICIALMENTE  
CPF 	N.° 	010.860.305-91 

.. 
RG 	N.° 	117.482 	SSP/SE 

• 	
. 	 QUALifICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL: PROPAGT(JRISMO LTDA  
AVENIDA RERMES FONTES, Na 1109,iÃÏI1RO SÃÕSÉI 

ENDERE o L_ARACAJU/SE 
TELEFONE: 079 2107-4444 

CNPJ 13.353.49510001-84 
N°DAJNS. MUNICIPAL:. 27.125.263-4  

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

. 	 6 EDES 

NDO cPF; 	. 281212.108-44  
N° DA CART. 

IDENTIDADE: 
1. 198714 
 - 

	 PISE 

O presente contrato está de acordo com a Lei no 8.666193 e sua legislação suplementar, 
regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:. 

SupeiternWncil Geral do Ccrnpra3 Cent'BíizadIs - &]CC/SEPLAG 
Endertço:RLIaDUqIIC doCwdas nb346_BairroSüoJosé_CFP:  49.015-320-

Fax: Ç0xx79-3226-2246 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALiZADAS  

CLÁUSULMR1MEIRA DO OBJETO (art. 55 inciso l,da Lei n° 8.66/93), 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, com utilização de sistema informatizado de gestão de viagens a ser 
disponibilizado via internei pela agência de viagens contratada, para atender a diversos 
órgaos e entidades administrativas do Estado de Sergipe, conforme especificações 
detalhadas constantes no edital e seus anexos referentes ao Pregão n° 40712014, os 
integrantes a este independente de transcriçãa 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERY!ÇOS (art. 55, 
inciso II da Lei n o 	

. 

Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico 
e o disposto na cláusula quinta deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. DAS CONDIçS DE PAGAMENTO (art. 
55. inciso III, da Leij666/93). 

§1° O VALOR ANUAL MÁXIMO ESTIMADO DO 
CONTRATO É DE R$ 3.675.000,00 (TRÊS MILRÕES, SEISCÉNTOS E 
SETENTA E CINCO MIL REAIS). 

§21  - Os valores constantes do item anterior são meramente 
estimativos, podendo variar durante a execução do contrato, não cabendo à contratada 
quaisquer direitos caso não sejam atingidos durante o prazo de vigência deste contrato. 

§3°- Sobre os valores pagos a titulo de aquisição de passagens 
aéreas, incidirá o pereentual de desconto 100% sobre o valor da taxa D.0 FEB,/ 
apresentado por ocasião da apresentação das propostas, ficando o valor máximo estimado 
para pagamento de R. 3.500000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), sem considerar 
as taxas de embarque, como adiante se verifica: 

Valor estimado de 1 valor estimado DUnEU Valor estnio da taxado Valor total cstnao 
Lote 1 aquisição de psagens ('a) 1 	cmbarque(R$) (R$) 

(R$) 

±0000-00 
O.0t. 1 	175.000.00 1675000,00 02 

§41- O valor máximo descrito no §3° é meramente estimativo, não 
cabendo à contratada qualquer direito caso não seja alcançado durante a execução do 
contrato. 

§59 -. O.s pagamentos serão realizados de forma independente por 
cada árgão ou entidade contratante. Sobre os valores pagos a título de aquisição de 

Superintcndncin Geral de Compras Ce,iiralizadag - SGCCJSEPLAG 
Endereço: Rim Duque dc Caxias n346 - Bairro SaoJosé- CEP: 49015-320— Aracaju/SE, 	 / 
Fax: (0xs79)-3226-2246 f 
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ES1'ADODESERCIPE 
SECRETÁRIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIÁ GERAL DE COMPRÂSCENTRÁLIZADAS 

passagens aéreas será deduzido o percentual de 100% de desconto sobre o valor das 
tarifas das passagens de taxa DAi )TEB apresentado por ociisião da apresentação das 
notas fiscais/faturas. 

§ 60 - O valor da passagem será aquelê ofertado pelas companhias 
aéreas para o trecho, dias e horário de viagem solicitada pelo árgão/entidade 
contratante, inclusive com os descontos prornocionais oferecidos pelas mesmas; 

§ 7°  - Os pagamentos, decorrentes do fornecimento das passagens 
aéreas desta licitação, serão efçtuados mediante cr&lito em Conta corrente, no prazo de 
30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento definitivo, após a apresentação 
da respectiva documentação f3scal, devidamente atestada pelo setor competente do 
órgão/entidade contratante; 

§ 8°  - Não será efetuado qualquer pagfimento à (s) Empresa (s) 
Contratada (s) enquanto houver pendência de iiquidação da obrigação financeira em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

§ 9° - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será 
devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas 
necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo; 

§ 10 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 
órgão/entidade contratante, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, 
ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indeijda 

§ 11 - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será cõnsiderada 
como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais; 

§ 12 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, 
decorrentes da inobservância, pela licitante vencedora, de prazo de pagamento, serão de 
sua exclusiva responsabilidade; 

§ 13 - Fica estabelecido o percentual de juros de mora de 6% (seis 
por cento) ao ano, na hipótese de moia por parte do órgãofentidade contratante; 

§ 14 - A empresa contratada arcará com todos os custos referentes 
à mão de obra direta dou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigaçOes 
de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros & qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à  
prestação dos serviços objeto deste edital; 

J 	
sopviintcndôncia Geral dc Compras Centralizadas —SQCC/SEPLAG 
Cndcrcço: Ruo Duque dtCaxias n°346— Bruno SAo José—CEI': 49015-320—AracajulSE 
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SUPERINTENDÊ .NC!A GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

§ 15 - Os valores de desconto, correspondente ao percentual 
proposto pelo licitante vencedor, serão repassados ao Governo do Estado de Sergipe, 
através de dedução na Fatura/Nota Fiscal; 

§ 16 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados 
pela empresa contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária; 

§ 17 - Sobre os valores pagos a título de aquisição de passagens 
aéreas, será deduzido o percentual de desconto ofertado sobre o valor da taxa de 
remuneração das agências de viagem, não inclusa a taxa de embarque; apresentado por 
ocasião da apresentação das propostas; 

§ 18 - Não haverá reajuste de preço durante o período de 12 
(doze) meses. Se durante o período contratual ocorrer aumento de preços nas passagens, 
os mesmos serão realinliados a fim de manter o equilibrio econômico-financeiro da 
empresa, ficando mantido os descontos promocionais e o desconto fixo ofertado, 
devendo a comprovação dar-se pela apresentação à Superintendência-Geral de Compras 
Centralizadas - SGCC/SEPLAG da cópia do ato administrativo da área competente que 
autorizou o referido aumento; 

§ 19 - Havendo atraso do pagamento, o valor será atualizado 
segundo a variação do INPC, desde a data final do período de adituplemento, até a data 
do efetivo pagamento. Para efeito de aplicação deste item, não serão computados os 
atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de 
quitação ou ainda, da não aceitação do produto; 

§ 20 - Para pagamento, a agencia contratada deverá apresentar, 
juntamente com a fatura, os seguintes documentos: 

comprovante de venda; 
demonstrativos de cálculo do valor final da operação; 
via do bilhete de passagem. 

§ 21 - O não cumprimento do previsto no contrato permitirá ao 
árgão/entidade contratante a retenção do valor da fatura até que seja sanada a 
irregularidade; 

§ 22 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§ 23 - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN 
nos casos previstos na legislação do município competente para arrecadação do tributo. 

§ 24 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, 
juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto 

Y 	sunteildciaGel dc Coippr.scenaIiz.adaS - SGCC/SLPLAG 
Endcrcço: Rua Duque decaxias n346 - Bairro S&oicsè—CEI': 49.015.320 - Aracaju/SE 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRAUZADAS 

MYÁ 

Nacional do Seguro Social - INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio do contratado. 

§ 25 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratadã, enquanto 
houver pendôncia de liquidação de obrigação financeira, em virtudc de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

§ 26 - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos, termos do art. 65, II, "d" da Lei 
8666193, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 

§ 27 - Não haverá reajuste de 'preço duiante o período de 12 
(doze) meses. Se durante o período.contratual.ocorrei aumentodë pieços nas passâgens, 
os mesmos serão realinhados a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro da 
empresa, ficando mantido os descontos promocionais e o desconto fixo ofertado, 
devendo a comprovação dar-se pela apresentação à Superintendência-Geral de Compras 
Centralizadas— SGCC/SEPLAG da cópia do ato administrativo da área competente que 
autor ZÁ)U o referido aumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, iniso IV, da Lein° 8.666193). 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura, podendó ser prorrogável, de acordo com o artigo 57, II da Lei 
8.666193. A contratação será firmada pela Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, corno contratante 'principal e a anuência dos demai órgãos e 
entidades interessados nõ seu objeto, como órgãos coMratantes, de modo que a 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão xerderá' a gestão do objeto 
contratual e o órgUo contratante responsabilizar-se-á pelo acompanhamento da execução 
do contrato. ' . .. . . . ,.. 

Parágrafo único - A Contratada prestará os serviços, objeto deste 
Contrato, de acordo com o presente insfrumento, em conformidade com o EditaL de 
Pregão Eletrônico e em consonância com a sua proposta. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no 
proj eto básico, nas condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, 
bem como, supletivamerite, na proposta de preços. 

§ 1 1  - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73 incisos 
1 e II, "a" e "b". 	 . 

§ 2° - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do 
contrato não exclui a Fesponsabilidade civil a ele.relativa, nem a ético-profissional, pela 
perfeita execução do contrato. . 1 

.. 

SupcTinFendenciH Geral deCcmprasCClIraliZadflS-SOCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346- Bairro Sân José - CEP: 4,O 15.320 - Aracaju/SE - 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CLÁUSULA SEXTA - pOTAÇÂQQRCAMENtÁRart 55, inciso ,da a. 
93. 

As despesas com o pagamento do referido objeto correrao por 
conta das respectivas dotaçes orçamentárias dos órgãos e das entidades que a ele 
aderirem mediante Termo de Anuência específico. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTESJ 
55. inciso VII e XIII. da Lei n° 8.666193). 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se 
a: 

Executar o serviço em estrita observância às disposições do Edital e da 
proposta e ainda conforme as msponsabilidades dispostas a seguir. 	 - 

Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
Prestar a garantia contratual; 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à SEPLAG ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Contratante; 
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do Contrato; 

S. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do 
Contratante; 
Designar prepostõ para atender aos chamados e exigências da Contratante. 
Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pela execução do 
objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a 
responsabilidade pela execução dos serviços; 
A agência contratada deverá se estabelecer no Estado de Sergipe, com registro 
na Junta Comercial do Estado dc Sergipe, 1x prazo máximo de até 60 (sessenta) 
dias, contados a partir do início de vigência contratual; 
Disponibilizar, sem ônus, acesso ao sistema informatizado de gestão de viagens, 
via internei, que atenda aos pré-requisitos estabelecidos no Anexo 1 - 
Especificação Técnica do Sistema Inforruatizado de Gestão, de Viagens aos 
usuários dos órgãos e entidades cõntratantes; 
Fornecer o bilhete de passagem mediante a entrega de requisição de passagem 
devi dame nte assinada; 

11.Fornecer, durante toda a execução do contrato, os bilhetes de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais, com os menores preços disponíveis no momento da 
aquisição; 

12. Manter contato com a Superintendência Geral de Compras Centralizadas da 
Secretaria de Estado dd Planejamento, Orçamento e Gestão - SGCCISEPLAG, 

iiicritendênc,3 Geral dc compras Cenlra1ízada— sGCcIsF.I'LAG 
Endcrcço: Rua Duque dc Cardas n°346— Bairro SAn José—CEP: 49.015-320— AiaoajatsE 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

Unidade Gestorado Contrato, sobre quaisquer assuntos relativoss prestação dos 
serviços objeto deste instrumento, sempre por escrito, ressalvados os 

• 	entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso; 
13. Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a SGCC/SEPLAG para o 

• 	fluxo operacional da prestação de serviços objeto deste instrumento; 
l& Designar pessoal qualificado em horário comercial, em pelo menos uma das 

agências da contratada no município de Aracaju, para a excução das atividades 
decorrentes deste objeto, responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos 
serviços objeto deste instrumento; 
Ter à sua disposição equipamentos de informática (éomputadores e sistenas) 
necessários à prestação dos serviços; 
Manter o serviço de plantão para atendimento 24 (vnte e quatro) horas, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados; 
Prestar informação aos órgãos/entidades beneficiários e à SGCÇ/SEPLAG sobre 
as opções de rotèiro, horário, tarifas e promoçêes; 

iS. Efetuar reservas, marcaço e remarcação de viagens para os órgãos/entidades 
beneficiários, utilizando, prioritariamcnte, as tarifas mais econômicas; 
Cancelar os bilhetes emitidos e sálicitações de reserva, desde que solicitados 
pelos usuários em tempo hábil, sem ônus para os Orgãos/Entidádes contratantes, 
a não ser aqueles derivados de multas cobradas pelas companhias aéreas, cuja 
aplicação deve ser devidamente comprovada pela contratada; 
Reembolsar os árgãos/entidades beneficiários a quantia paga com base no preço 
impresso no bilhete de passagem aérea não utilizado, conforme Portaria N° 
676005, de 13 de novembro de 2000, do Comando da Aeronáutica (ou de outra 

• norma que venha a substituir esta portaria), no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
consecutivos contados da solicitação do reeiiibolso, deduzidos os valores 
referentes às multas cobradas pelas companhias aéreas; 
Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pelos órgãos/entidades 
beneficiários e pela SC+CC/SEPLAG com relação ao fornecimento de bilhetes de 
passagens aéreas; •  

22 Emitir ordens de passagens (PTAs) pan ás localidades indicadas pelos 
• gãos/entidades beneficiários, com transmissão imediata, informando o código 

de transmissão e a companhia ãéreã; 
21 Emitir bilhetes, solicitar reembolso, fazer remarcação de datas quando 

solicitado, sendo o órgão/entidade contratante responsável pelo ônus de multas 
e/ou penalidades previstas pelas regras tarifárias, quando ficar comprovado de 
que, por sua culpa, houve a geração de tais multas e/ou penalidades. Em caso 
contrário, caberá à agência contratada o ônus de tais encargos; 
Fornecer bilhetes das empresas aéreas existentes nã mercado; 
Disponibilizar aos Orgãos/Entidàdes contratantes a emissão dos seguintes 
reEatórios: 
1. Relatório de Acompanhamento Financeiro, contendo o número da fatura, data 
da emissão das passagens, nome dos passageiros, empresa e valor, 

ti. Relatório analítico contendo: data da emissão da passagem, nome da 
• 	empresa, trecho, melhor tarifa, tarifa escolhida, taxa de embarque, valor liquido; 

Superinldndtneia Geral de Ceniptas Ccnlralizndas— SGCC/SEPLAU 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO Do PLANFJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINI'ENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

M. Planilha de acompanhamento mensal, total e por órgãofentidade, informando 
o quanto o Estado comprou, pagou e o débito do mês, se houver. 
No caso de reserva de passagem aérea, com tarifa no-promociona1, a agência 
contratada deveM encaminhar impressão de tela de reserva do sistema 
inforinatizado utilizado, quando da apresentação dos comprovantes de serviço 
para paganiento; 
A empresa contratada deverá disponibilizar para atendimento ao Governo do 
Estado de Sergipe linha teleronica, fax e e-mail a fim de facilitar todo e qualquer 
contato que órgãos/cntidades beneficiários e a SGCC/SEPLAG necessitem com 
ela realizar; 
Quando os órgãos/entidades beneficiários solicitarem a emissão de uma 
passagem aérea, cujo local de partida seja fora do Estado de Sergipe, a 
contratada deverá dispor para a contratante um serviço que permita ao 
favorecido retirar o seu bilhete em qualquer agência da companhia aérea; 
Fornecer declaração das companhias aéreas que representa de que é autorizada a 
comercializar passagens em seus nomes, e que possui idoneidade crediticia, 
encontrando-se em situação regular perante as iüesmas; 
Notificar os órgãos e entidades de promoções em companhias aéreas, 
privilegiando sempre que possível a emissão em tais tarifas; 
Disponibilizar, sem ânua, acesso ao sistema informatizado de gestão de viagens, 
via internei, que atenda aos pré-requisitos estabelecidos no Anexo 1 
Especificação Técnica do Sistema Informatizado de Gestão de Viagens aos 
usuários dos Orgãos e Entidades contratantes; 
Capacitar, em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, sem 
ônus, pelo menos 03 (três) usuários dos Orgãos e Entidades contratantes, por 
meio de treinamentos, visando alcançar a operaeionalizaçïío do sistema; 
Iniciar, no máxit!io em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do 
contrato, podendo ocorrer antes, a prestação dos serviços de reserva, emissão, 
alteração e entrega debilhetes de passagens aéreas; 
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos órgãos/entidades 
contratantes e atender prontamente às reclamações que lhe forem dirigidas; 
Efetuar o pagamento dos bilhtes emitidos às companhias aéreas nos prazos 
exigidos pelas mesmas; 
A contratada deverá, obrigatoriamente, anexar na fatura dos serviços prestados 
relatório gerencial dos bilhetes emitidos para os órgãoslentidades contratantes; 
Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, a legislação que estabeleça 
multas, tarifas e taxas cóbradas pelas companhias aéreas; 
A contratada deverá providenciar junto à Companhia Aérea condições 
necess4rias para o transporte de passageiro em condições especiais de saúde, tais 
como: uso de oxigênio, macas etc, quando o passageiro apresentar laudo médico 
comprovando a necessidade e neste constarem as especificações de uso, de 
modo a permitir as condições normais de operação da aeronave, de acordo com 
os procedimentos estabelecidos pelas Compartias Aéreas pata esse tipo de 
serviço; 
O valor referente ao fornecinento de serviços necessários ao transporte dc 
passageiro que necessite de realrsos especiais, conforme previsto no item 2.28, 

SLIporinndênurn Geral de Compras Centralizadas— SQCC/SEPLAG 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA CERÃL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

será pago bonforme taxa dc serviço estabelecida pela Companhia Aérea, 
devendo o faturamentd obedecer às mesmas regras da cláusula terceira (do 
faturamento e do pagamento); 

40. A contratada deverá providenciar, quando da emissão de bilhetes para viagens 
internacionais, a emissão de seguro de viagem com cobertura de repatriação, 
cujo valor será pago pelo órgãolentidade contratante. 

A SUPERiNTENDÊNCIA GERAL DE. COMPRAS 
CENTRALIZADAS (UNiDADE GESTORA DO CONTRATO), durante a vigência 
deste Contrato, compromete-se a; 

 Especificar e estabelecer normas e direhizes para execuçâo dos serviços objeto 
do 	presente termo 	de referência, definindo 	as 	prioridades -e regras de 
atendimento, bem como os prazos e etapas para cumprimento das obrigações; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
- contratada; 

3 Promover, auxiliado por cada órgào/entidade contratante, o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e quilitativos, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando - as ocorrências de 

• quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pela parte contratada; 
 Notificar o contratado relativamente a qualquer irregularidade encontrada na 

execução dos serviços; 
 Aplicar as penalidades previstas em lei e no instrumento contratual na hipótese 

de o contratado não cumprir no todo ou.em parte o compromisso assumido; 

 Solicitar 	ao Contratado a correção 	dos 	serviços 	executadas 	com erros, 
imperfeiçõcs ou em desacordo eoiii o objeto contratado; 

 Encaminhar à autoridade competente, 	fazendo juntada dos documentos 
necessários, relatório das ocõrrências (falhas) observadas na execução do 
contrato, 	bem 	como 	as solicitações, de . penalidades 	aplicáveis pelo 	não 
cumprirnçnto de obrigações assumidas pelo con.trtado; 

OS ÓRGÃOS/ENTIDADES CONTRATÃNTES, durante - a vigência 
deste Contrato, comprometem-se a: 

Designar, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos após a assinatura do 
contrato, os usuários do sistema de gestão de viagens, que serão também 
multiplicadores em seus órgãos/entidades, para que o contratado possa capacitá-
los na utilização do referido sistema; 
Disponibilizar, no período de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do 
contrato, todas as facilidades - e infraestrutura indispensáveis ao bom 
cumprimento da execIção dos serviços pelo contratado, inclusive os recursos 
mínimos necessários em informática, que possibilitem a utilização das 
funcionalidades do sistema de gestão de viagens; 	- 	- 
promover os pagamentos nos prazos estabelecidos no contrato; 
Solicitar ao contratado, por meio de-oficio ou de e-mail, o reembolso de valores 
pagos relativos a bilhetes emitidos e não utilizados; 	-. 

Superinten4êneia Oer1iI de ConhIraS ceIralizadas - SGCC)SEPLAG 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRAUZADAS 

Solicitar, em tempo hábil, o cancelamento de bilhetes emitidos e solicitações de 
reserva que não serão utilizados; 
Aprovar, em tempo hábil, as solicitações de emissões, alterações e reemissões de 
passagem ou solicitações de reservas; 
Notificar o contratado e a Superintendência-Geral de Compras Centralizadas 
relativamente a qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços; 
Acompanhar e fiscalizar, por meio de responsável especialmente designado para 
esse fim e indicado no termo de anuência ao contrato, a execução dos serviços 
contratados, podendo, em decorrência de falhas porventura observadas, solicitar 
ao contratado providências visando às correções necessárias; 
Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas 
em contrato; 
Solicitar ao contratado a coneção dos serviços executados com erros, 
imperfeições ou em desacordo com o objeto contratado; 

li. Atestar a execução dos serviços objeto deste Terpio de referência por meio do 
setor competente; 

12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada; 

13, Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes ou 
prepostos da contratada, desde que devidamente identificados e acompanhados 
por representante do órgãolentidade contratante dos serviços; 
Facilitar o acesso a equipamentos, instalações, documentos e informações 
solicitadas pela contratada para a execução dos serviços; 
O usuário comprador deverá pesquisar nos sítios eletrônicas das empresas 
aéreas o menor DreçO do trecho na data e hora escolhido, com a finalidade 
de se assegurar que o objeto está sendo fornecido pelo menor preço. 
Atentado-se que sobre o valor do site será acrescido o percentual de Taxa 
D.U. licitado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada deverá prestar gamntia contratual, no valor 
correspondente a. 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-
bancária, seguro-garantia ou cauçao em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
conforme art. 56 1, II e IJI da Lei 8.6 66193. 

CLÁUSULA NONA DAS PNAL1OADES E MULTAS lAn. 7 0 ,4jj,n 
10.52012002) 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes 
sanções: 

1 - Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

superintendôncia Geral de arnpras Centralizadas - SOCC/SF.PLAO 
Endemço: Rua Duque de Caxias n °346— Úairro Sie José. CEP: 49.015.320— ATaÇ.LilSE 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço no 
realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras no 
cumprido; 

10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida, com o consequente cancelamento da 
nota de empenho ou documento equivalente; 

- impedimento de licitar e de contratar com o Estado de 
Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

• 	 IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto j,àdukiiem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação. 

§ 1° O valor da multa aplicada será descontado do valor da 
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado 
judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do 
IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§ 21  A contagem do período de atraso na execução dos ajustes 
será realizada a partir do primeiro dia Útil subseqüente ao do encerramento do prazo 
estabelecido pata o cumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO (art. 55. inciso VIII. da Lei no 8.2I. 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos 
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei n° 8.666/93. 

§ 1° - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por 
conveniência administrativa, a Juízo do Contratantë, sem que caiba à Contratada 
qualquer ação ou interpelaçâojudicial. 

§ 20  - Na ocorrência da rescisão prevista no tcaput! desta 
cláusula, nenhum ônus recairá sobre o Contratante em viitude desta decisão, ressalvado 
o disposto no § 20 do artigo 79 da Lei n°. 8.666193 e alterações. 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a 
Contratada rtconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as 
medidas previstas no artigo 80, da Lei n°. 8.666/93. 

Supernicndôacin Gcrol dc Cornprus Ccniralizndas - SGCC/SEPI.AG 
Undereço: Rua Duque de Caxias na346 - Bairro Sio Josá -CEP: 49015-320— Aracaju/SE 
Fax: (0xx79)-3226-2246 t 



1 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
- 	SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALzAoAS 

8.666193. 

O presente contrato fundamenta-se: 

nos termos do Pregão Eletrônico W. 40712014 que, 
simultaneamente: 

constam do Processo Administrativo n°015.000.06706/2014-6; 

não contrarie o interesse público; 

II - nas demais determinaç6es da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, 
Decretos Estaduais O  26.53 1109 e n° 26.533/09. 

III - nos preceitos do Direito Público; 

IV - supletivainente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e nas disposiç6es do Direito Privado. 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se 
fizerem necessários, em decorrêncià deste Contrato, serão acordados entre as partes, 
lavrando-se, na ocasião, Teimo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO. 

O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do 
presente Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação 
da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65. Lei n° 8.666/93). 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer 
fatos estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

§ 1 0  - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal 
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabeleddo nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre 
as partes. 

A Superintendência Geral do Cornprs CentTahzadus - S(iLCÍSEPLAG  
Endereço: Rua DuquedeCaxiasnu34ó - Bai,roSâoiosé —CEP: 49.015.320— Aracaju/SE 
Fax: (0xx79)-3226-2246 



ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

- 	 SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

A fiscalização e o acompanhamento serão, em conformidade com 
o Decreto Estaduai ti0  23.15112005, de responsabilidade específica de cada 
órgãofentidade anuente, que designará servidor para fiscalizar e acompanhar a execução 
de sua cota-parte no contrato centralizado, quando do encaminhamento do Termo de 
Anuência a SGCC. 

§ 1 1  - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a 
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os 
procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejad& 

§ 2° - A ação da fiscalização não exonera A CONTRATADA de 
suas responsabilidades contratuais. 

o 	CLÁUSULA DÉCIMASEXTA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de 
Scrgipc como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na 
execuçio do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este 
instrumento em 02 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 
(duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Aracaju/SE, 05 de dezembro de 2014. 
1 

JOÃO AUdÓ f AMA DAS1LVA 	lf WALDR7GUEDE 
REPRESENT E A CONTRATANTE 	REPRÈSENTA1'j DA CONTRATADA 

St,pc,intendtncia Geral de Compras Centralizadas— SGCC/SEPLAG 
índz,cçn: Rim Oiiqucdc Caxias n°346 - Bairro Sflo José— CEP: 49-015-320— AmqitdSE 

Fax: (0xx79)-3226-2246 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATWOS Parecer ri. 0 : 	6998 	/2014- PGE. 
Processo n • 0: 015.000. 06706/2014_6. 
Origem: Secretaria de Estado do Planeje4y,sn, Orçamnnto e 
Gestão- SEPLAG. 
Assunto: Pregão. 

Conclusão: Vab'l'dade com  recomendaçôe, Destino: SGCC, 

LICITAÇÀO MODALIDADE PREGÀ0 ELETRÔNICO. 
LEI N° 10.520/2002, LEI N° 8.666/93, 

E DECRETOS ESTADTJMS 
26.531/2009 	E 	26.53312009 VIABILrDADE CONDICxoA 

	

- RElaTÓRIO.. 	..... » ....., 

Visa o presente parecer a análise Jurídica de minuta de Editat de pregào lett6njb0 e respectivo 
contrato, o qual tem por eácopo a contratação de empresa especializada 

para prestar serviços de fornecimento de passageris aéreas, 
nacionais e internacionais, com utilização de sistema 
informatizado -

de gestão de viagens a ser disponibijizado via 
internet pela agência de viagêns contratada, para atender a 
dive-

ros órgaos e entidades administrativas do estado de Sergipe. 

Para a análise do presente pleito foram acostados: 
Autorização (fis. 02); ExpressoLivre..ExpresSoHail (fis. 03-- S 	08); Justificativa Técnico Legal (fis. O9-12);.paï'ecer PGE n

o  829/2014 	(fls. 	13-15)j. OF n o . 	556/2014 	(fia. 	161$); Documentos (fls. 19-33); Projeto Básico (fis. 34-65); Edital 
de Pregão Eletrônico (fJ.s. 669 	n 3); OF ° 3402/2014 (fls. 94); Tramitação (f1s9-5)., 	. 	. 	

• 	:, 
É relatório Fundam!nto e opino. 

IX - UNDAMENnçÃO. 
Consideraçôes . PreJ4n2.nares 

Propedeuticamente irnpende assëverar que não faz 
parte das atribuições da Procuradoria Geral do Estado a 
análise acerca da Ôoíiveniência e Õportunidade da realização 
de qualquer ato de gestâo, . quer :flQ 

seu. aspectõ econômico; quer no seu aspecto administrativo 

Estes aspectos são 	 denominados de 

Praça Olímpio Campos, n° 14, Centro, Aracaju - Se- CEP49j01o.cj. 	 - 
- 	

- Tal.: (79) 3I98-76OO-wwwpge90, 	
1/ 



1 
ESTADO DE SERGIPE 

PROCURADPA GERAL 
o ESTADO 

PROCURAD0RD ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRAfiVOS 
" e são 

d iespQn5a1a 	única 
"mérito adifli5trat0 	

do 

admini5trad0 publico. 
A pcuradotiS Geral do Estado, 

1 umbe apenas a 
questionamentos 

analise 	dos 	aspectos 
	judiQ0 	

dos r5,  

realizados 
No mérito- Confôrme relatório, acima, constata-se que 

O 

prôàeS01 licitatrtd10ntém. todos.: 
OS atos essenciais à 

fjizaàod0_2tame - 
fase intera, nos termos do art. 

10, 

dos Decretos Estaduais 
nn:0s61'?0O9 e 

- 

impende reSaltar que ..douentosconstantes.nos 
-- 	 e,herfltO5 'pelo - - 

setvid2L._. 

nsávei Pela -análise dos autos, Verificam05' que ..a minuta de 
66 93) encontra-se em 

edital/Contnt0 apresenad 
. (fls;  

consõnância ao Íaodeio. pee.stabele vícioS 
cido por ComissãO 

constituída .para ess fim, -nãp contendo,, cessa f0rma,  

de legalidade. te evist0 p - 
n-& .jntatO,' qe: q reaj 
	.  

deve±a - ser  
e antes da 

solicitadp pelb contratadgr sempr  
- refrefle noVaÇâ0 e someflte 	. é 	

à- parcela do custo cOm OS 

veiculos e a 
repactuaçà° na h . ipotese de Convenção Coletiva de 

trabalho também deverá ser requérid& 
era prpcess° pr6prO e 

somente -sobre os õustOs com péssoal. Caso haja prorrogação 
'rtifiCand0 as demais cláusulas o 

sem a rnajoraçã0 de preços e  
contratado ocorrerá - 

em prescrição. . lógiÇa . - 

podendo - 
 não 

solicitar pos
terio nte a:màjor99 do: contrato por esses 

motivos. 
É 

pertinente esclarecer, somente, que no Termo de 

Referências 	quaisquer 
. jeraçõeS 	necessárias 	

nas 

especifica~ 	deverão - 

ser acompanhadas dos orçamentos 

pertiflentes. Em se tratàhdo' do quantitati10i nada cbsa a sua 

eraçàO para mais ou- para menos, 
já 

que a modalidade 

licitatória escolhida jndepeflde de valor. 
No entanto, se tais 	

teraçõeS ocorrerem. após a 

publicação do edital- e estas afetarem a 
fulaÇã0 das 

	

-5e 	o disposto no art. 
21 § 4 °  da Lei n o . 

propOSta5 aplicár 

 

8.666/93. Ressalto que a pesquisa e formação de preço, bem como 

a - espec

ificações do objeto sào de inteira responsabilidade 
o órgão e da SGCC, sendo vedada caraCteriÇào restritiva da 

ompetiÇã0. 

TeL:(l9)3l987800 0T 	
2/ 

1 
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ESTADO DE SERGIPE 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Em cumprimento aos princípios da eficiência e 
economicidade, sugiro qüe a SEPLAG insira a metodologia de 
fiscalização do. contrato, visando fiscaljjar a adoção de escolha de tarifa mais barata. - - 

Neste - passo, convém chamár a atenção para a 
ppssibiljdade de aplicãçpo de sanções de natureza Pol1tica 
administrativa civil, oecuniárjp e penal, em caso de 
malversação da verba Pública; decorrent es de improbjdade 
administrativa, a nar-ir d Tai n O O jflfllnn - euzrLpiementaaa pela Lei n.° 

10.028/2000, que, driou novos tipos penais (crimes contra as 
finanças Públicas), de modo a tornar maisefetiv 

37/CF)
os os 

princípios constitucionais da Administração Pública (art. 
. 

III — CONcLUSÃO. 

Isso posto, opxno ho sentido de que: 
a) A veracidde•. d.s •  'informações e documentos 

- anexados aos autos é..- :de., inteira responsabilidade da 
Administração; . : 

 
'b) 'oSH' agentes públ±c•s• erào 'resp&Ísabjljzádos 
a administrtivamente pelo dano causado à Fazenda Publica, caso 

fique comprovado o:superfaturàrnénto -de Preços, sem prejuí2d 
de outras sanções civis e criminais cablvéjs, e 

c) O resumo do instrumento convocatório.deerá ser 
previamente 	publicado :tflo . . site. Cornprasnet 	Sergipe '(Www.comPraânetseqov.br ). .. 	

, 	 ...
, 	 . 

Por fim,, à , VIABXLXDDE jurídica de abertura e 
consecução da presente lic;tação, edital às Os 66-93, 
cofldjcjonádo ao . têhd'jt'nej)te' dt toda'à a': récoiéhacõ 
contantesHnêst 'oàtecr " 	 "— 

Básico. 

o parecer. 

À superior consideraç&o. 

	

Aracaj 	O de. otitubrode 2014., 

ia Edi e Cónradc, 

	

ro 	orado Estado 

• Praça OlJmpio Campos, n° 14. .Centso Aracaju - Se- CEP 490104)40 
Tel.: (79) 3198'7600-wpcesapovbr 	 31 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE AUMENTO DE DESPESA 

Declaro para os fins dispostos no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento de despesa decorrente da 
Anuência à Contratação Centralizada, Contrato n° 030/2014, para prestação de SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, que entre si celebram o governo do ESTADO DE 
SERGIPE, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 
GESTÃO, e a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE- JUCESE, tem adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano 
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor. 

Aracaju/SE, 02 de janeiro de 2018. 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  



1 	t GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRO 

Declaro para os fins do disposto no inciso Ido artigo 16 da Lei Complementar n° 101 de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro da contratação pretendida sobre a previsão de repasse para o exercício de 2018, ano 
em que ocorrerá a despesa decorrente da Anuência à Contratação Centralizada, Contrato n° 
030/2014, para prestação de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, 
para atender a demanda da Junta Comercial do Estado de Sergipe. o 
IC= Índice de Comprometimento Orçamentário-Financeiro da Despesa; 
VEC= Valor Estimado da Contratação para este Exercício; 
ROF= Previsão de Repasse Orçamentário-Financeiro Anual; 

ICVECx_100X% 
ROF 

IC= R$ 25.000,00 x 100 
4.500.000,00 

o 	 IC= 0,55 % 

Aracaju/SE, 02 de janeiro de 2018. 

G 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIËNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

TERMO DE ANUÊNCIA N° 05/2018 

Termo de anuência referente à Contratação Centralizada, Contrato n° 
03012014, para prestação de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
PASSA GENS AEREAS, que entre si fazem o ESTADO DE SERGIPE, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTO E GESTÃO, e a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
SERGIPE - JUCESE. 

Eu, George da Trindade Gois, Carteira de Identidade n°885.566 SSP/SE, CPF n°663.901.335-53, 
na qualidade de Presidente da Junta Comercial, dou anuência ao Processo de Contratação Centralizada para 
os Serviços de Fornecimento de Passagens Aéreas, referente ao lote 02 do Pregão Eletrônico n°407/2014, 
Contrato n° 030/2014, responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do Contrato e demais 
incumbências pertinentes ao processo, nos termos do Decreto Estadual n.° 23.151, de 15 de março de 2005 e 
da Lei n.° 5.848, de 16 de março de 2006 e alterações posteriores. 

Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

UNIDADE 
CLASSIFICAÇÃO PROJETO/A 

1 
1 ELEMENTO FONTE DE 

1 
ESTIMATIVA 	1 

ORÇAMENTÁRIA 
FUNCIONAL - TIVIDADE DE DESPESA RECURSO ANUAL 

PROGRAMÁTICA 

19201 23.122.0039 1152 33.90.39 0270 RS 25.000,00 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, designo a servidora Gilvaneide 

Menezes dos Santos, portadora de RG ri. 0  1.005.254 SSP/SE, CPF n.° 533.508.205-49, e na sua 

ausência e impossibilidade a srvidora Ana Carina Menezes Cantanhêde Moreira, RG n.° 

3.062.984-5 SSP/SE, e CPF n.° 013.248.215-, lotados no Departamento Administrativo e 
Financeiro, para acompanhar e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, conforme disposições 
do Decreto Estadual n° 27.883 de 15 de junho de 2011, notificando a Secretaria de Estado do 

Planejamento Orçamento e Gestão de eventuais ocorrências. 

Prazo de vigência da adesão: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 

Aracaju (SE), 02 de janeiro de 2018. 

GEORGE DA TRINDADE GOIS 
Presidente da JUCESE 

Termo de Anuência validado por: 

ROBERTO VASCONCELLOS LEPLETIER 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas 

RUA PROPRIA N°315 - CENT 
49.010-020 - ARACAJU/SE 

Fone: (79) 3234 4100 
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JLIcFSE 
ESTADO DE SERGIPE 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 
Página 1 de 1 

Oficio n° 5/2018-JUCESE 

Aracaju, 3 de janeiro de 2018. 

Ilustríssimo Senhor 
ROBERTO LEPLETIER 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas 

Assuntó ENCAMINHA TERMO DE ANUÊNCIA N° 0512018. Contrato n° 03012014. 
Prestação de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. 

Senhor Superintende, 

Cumprimentando-o eordialmente, vimos através do presente expediente solicitar 
autorização de Vossa Senhoria para Anuência ao Contrato Centralizado Contrato n° 030/2014, 
conforme Termo de Anuência em anexo. 

Certo de poder contar com vossa colaboração, agradecemos antecipadamente. 

Atenciosamente, 

GEORGE DA TRII'4DADE GOIS 
Presidente, 

Rua Própria, 315 1 Centro Z Cep: 49.010-020,Áracaju-SE 
Fone: 3234-4100 Fax: 3234-4141, www.jucesese.gov.br 	
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03/01/2018 
	

e-DOC - Gerenciador Eletrônico de Documentos e Processos 

Dados 

Número do Documento: 512018-JUCESE 

Interessado 

Assunto 

Tipo 

Localização 

Detentor 

Unidade Criadora 

Autor 

Modelo 

Data de Criação 

Data do Documento: 

Data da Conclusão: 

Páginas: 

Restringir por Usuário?: 

Restringir por Unidade?: 

Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 

ENCAMINHA TERMO DE ANUËNCIA N° 0512018. Contrato n°030/2014. 
Prestação de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 

OFICIO 

PROTOCOLO GERAL - SEPLAG 

Sem detentor 

PRESIDENCIA - JUCESE 

GEORGE DA TRINDADE GOIS 

OFICIO PADRAO 

0310112018, 10:50:27 

0310112018 

03/01/2018, 10:51:52 

Não 

Não 

Sigilo: Ostensivo - Padrão 

Endereço Físico: Não Definido 

Estado: Corrente 

Classificação: Não Classificado 

Trâmite(s) 

Enviadoem: 	0310112018 às 10:54 	 £0ç0 
De: 	 (JUCESE - PRESI] - GEORGE DA TRINDADE 0018 
Para: 	 [SEPLAG - SEPRO] 
Situação: 	 X Não recebido 
Fase do Documento: Concluído 
Notificar: 	 Envio: *# Recebimento: 0' 

TrâmIte: 

Sergipe - JUCESE ENCAMINHA TERMO DE ANUÊNCIA N°0512018. Contrato n°030/2014. Não 
será encaminhado doc. físico. 

Exibindo registros 1 a 1 de 1 registro(s) encontrado(s) 

http://edoc.se.gov.br/docflow/xhtml/docflow/principal/dashsoard.jsf 	 111 



Consulta de Ficha Financeira Detalhada - Detalhamento da Ficha 

-É 

- 
- . 	 - 	 -, . - . 	

• SEcMR7A bÁ Ç4ZZNDA 

- - ANACARINAMENE2ESCASTPNIIEDE MOREI.. Encerrar Sessão (q) 

Menu Principal lu) 'Consulta de Ficha Financeira Detalhada> Consulta de Ficha Financeira 
Detalhada - Detalhamento da Ficha Financeira 

Consulta de Ficha Financeira Detalhada - Detalhamento da Ficha Financeira 
Exercício, 

Unidade 	
KtJUNTACo€RCALDESERGlPE Gestora: 

Gestão: 	EMO 
Grupo 	

Gnspo3-OuúasDespesasCorrenles 	 1 Despesa: 

Fonte de 
10270000000 Recurso: 

Natureza da 
Despesa: 	3300.0000 - Outras Despesas Correntes 

Nome de Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 Detalhamento de 
Gerencial: Despesa Gerencial: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Datade 
:21/02)2018 

referência: 

Exibir e Sim 	i Não 
lançamentos: 

Dotaçôes Orçamentá nas: 

Natureza 	Orçamento Prog. Financ. 	Prog. Emano. Orçamento a Orçamento Saldo 
X 	tiO 	

Programa de Trabalho da Despesa Provisionado UGE Disp. a Empenhar outras FF 	Programar Reservado Empenhado 
UGE UGE 	UGE UGE 

19201 23.122.0021.2167.0000 	3.3.90.00.00 61425.03 0,00 61.425,03 	0,00 	0,00 53.574,97 

19201 23,122,00391152,0000 	3.3.90.00.00 80.864,45 0.00 69.63597 	11.048,48 	0,00 106.915,03 

19201 23.122.0039.1153.0000 	3.3,90.00.00 40.051,45 0,00 40.051,46 	0,00 	0.00 57.448.54 

19201 23,126,0039.2250.0000 	3.3.90.00.00 50.157,54 0.00 50.157,54 	0,00 	0,00 45.642,46 

19201 23,691.0039.2277.0000 	3.3.90.00.00 12.935,49 0.00 12.935.49 	0.00 	0.00 11,064,51 

Total: 245.453,97 0,00 234.405,49 	11.048,48 	0,00 274.845,51 
'Distribuição Mensal: 

Data Atual: 	 21/02/2016 

Prog. Emane. Disponível a 	Saldo Financeiro 
Empenhar IJGE Mensal 	Bloqueado UGE 

Saldo Empenhado UGE Saldo Liquidado UGE 	Saldo Pago UGE 

JAN 	 36.358,56 0,00 247.641,44 70,25 0,00 
FEV 	 1961046,93 0,00 27.204.07 263.765,86 263.765,86 
MAR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ABR 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 
MAl 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
JUN 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
JUL 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

. 

AGO 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
SET 	 0.00 0,00 100 0.00 0,00 
OUT 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
NOV 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DEZ 	 0,00 0,00 ' 	 0.00 0,00 0,00 
Total: 	 234.405,49 0,00 274.845,51 263.636,11 263.765,86 

e. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECREFARIA DE ESTAIX) DO DESENVOEVIMENTU LC(PNOMICO, DA CIÍNCIA E 
JUNTA COMERCIAL. DO ESTADO DE SERGIPE 

TERMO DE ANUÊNCIA N° 0512018 

Termo de anuência refèrente à contratação Centralizada, Contra/o o 
030/2014, para prestação de SERVIÇO DE EOR\EC7ME;VTO W. 
PASSA GENS AE/?EAS, que entre si /àzem o ESTADO DE SERGIPE, por 
interrnêdio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJA 4IEATTO 
ORÇAMENTO E GESTÃO, e a JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DE 
SERGIPE - JIKESE. 

Eu, George da Trindade Gois. Carteira de Identidade n °  885.566 SSP/SE, CPF ti °  663.901.335-53, 
na qualidade de Presidente da Junta Comercial, dou anuência ao Processo dc Contratação Centralizada para 
os Serviços dc Fornecimento de Passagens Aéreas, referente ao lotc 02 do Pregão Eletrônico n °  40712014. 
Contrato a°  030/20 14. responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do Contrato e demais 
incumbências pertinentes ao processo, nos termos do Decreto Estadual n. °  211 SI. de IS de março de 2005 e 
da Lei n." 5.848. de 16 de março de 2006 e alterações posteriores. 

Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

CLASSIFICAÇÃO UNIDADE 
FUNCIONAL - PROJETO1A ELEMENTO FONTE DE ESTIMATIVA 	1 

ORÇAMENTÁRIA 
PROGRAMÁTICA TIVIDADE DE DESPESA RECLRS() ANUAL 	1 

1  
19201 23.122.0039 1152 33.90.39 1 	0270 RS 25.000,00 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, designo a servidora Gilvaneidc 

Menezes dos Santos, portadora de RG n.°  1.005.254 SSP/SE, CPF n.° 533.508.205-49, e na sua 
ausência e impossibilidade a servidora Ana Carina Menezes Cantanhêde Moreira, RG n.° 
3.062.984-5 SSP/SE, e CPF n.° 013.248.215-, lotados no Departamento Administrativo e 
Financeiro, para acompanhar e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, conforme disposições 
do Decreto Estadual n° 27883 de 15 de junho de 2011, notificando a Secretaria de Estado do 
Planejamento Orçamento e Gestão de eventuais ocorrências. 

Prazo de vigência da adesão: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 

Aracaju (SE), 02 de janeiro de 2018. 

GEORCE DA TRINDADE COIS 
Presidente da JUCESE 

Termo dc Anuência validado por: 

ROB49X~ ccELOS LEPLETIER 
Superinte ente Geral de Co pras Centralizadas 

RUA PROPRIA N°315 -CENTRO 
49010-020. ARACAJU/SE 

Fone: (79) 3234 4100 



1  
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	 __ 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA 

4 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Encaminho ao DAF para providências e digitalização. 

EmOa/03 1€,  

M el 	505 uva 
Secr 	ml JUC.ESE 

Ciente em 	II 

Jorge Mines Ferreira 
Diretor do DAF - JUCESE 

Digitalizado em  

Responsável pela Digitalizaflo 

Encaminho ao Setor de Patrimônio e Serviços para cadastro no IGESP e demais sistemas de controle. 

EmODJO3B 

Cadastrado em 

Responsável pelo Cadastro 

Rua Propriá n.3 15 - Centro - Aracaju/SE 
http://www.iucese.segov.br  - CNPJ n. 16.460.90910001-62 

Fone: (79) 3234 4100 - Fax: (79) 3234 4141 

Q 
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Detalhamento de Licitação  

http://igesp.sefaz.gov-se/sfi_fin_,gbp/PRManterLicitacao?lnLinkEx...  

- 

GONSE 

Usuário: GILVANEIDE MENES DOS SANTOS Encerrar Sessão (q) 

jimeurs Favoritos (x)  

Código da Licitação: 

Número de Processo da 
Licitação: 

UG Responsável: 

Situação da Licitação: 

Origem Licitação: 

Modalidade da Licitação: 

Credenciamento: 

Enquadramento Legal: 

Justificativa de Inexigibilidade e 
Dispensa de Licitação: 

Tipo de Licitação: 

Natureza do Objeto: 

Regime de Execução: 

Natureza da Obra: 

Prazo de Execução do Objeto: 

Objoto da Licitação: 

Local de Execução da Licitação: 

Âmbito da Licitação: 

Município de Entrega: 

Solicitações de Aquisição 
Código da Solicitação 

.

192011192012015000014 
tens de Material/Serviço da 
Licitação 

11920112015000017 

10150000670620146 

192011 	1 JUNTACOMERCIAL DE SERGIPE 

IEENDA 

Lei 8666/93 

PREGÃO ELETRÕNICO 

O Sim C,  Não 

LEI 10.520 DE 17/0712002 

IMnorPeo 

de MateriaIs e Serviços 

IEc1JtA0 DIRETA 

1360 	Idias 

RASSAGENS AÉREAS. 

Isoi - Õrgâos 

INacT1aI 

ARACAJU 

Descrição Resumida da Solicitação 
PASSAGENS AÉREAS CONT, 30/2014 - PROPAG TURISMO LTOA 

Anuênia 

LOTE 001 - GERAL 
Código 	 Unid. - 	 Quantidade 

Sequõncial do item Item 	
Fornecimento 	Solicitada 	

Preço Unitário 	 Preço Total 

001 	216999-1 SERVICO DE FORNECIMENTO ANO 	 1.00 	 3.675.000,0000 	3.675.000,0000 
DE PASSAGEM - AEREA. 
NACIONAL E INTERNACIONAL, 
COM TAXA DE EMBARQUE  

Preço Totali 	 3,675.000 .00001 

Itens Genéricos da Licitação 

L. Desistir (t)j 

de 1 
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