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ASSUNTO: Guia de Requisição de Serviços de Hospedagem  
 
 
 Considerando a necessidade de regulamentar a solicitação 
dos serviços de Requisição de Serviços de Hospedagem (convidados e/ou visitantes) no 
âmbito da Universidade Estadual de Londrina; 
 
 Considerando o Contrato Administrativo N.º 
157/2006/PROAF/DA, firmado com a empresa ÀGATA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
LTDA” (Sumatra – Hotel e Centro de Convenções ), vencedora no certame licitatório 
deflagrado no processo administrativo sob o nº 26.610/2006, modalidade Pregão Eletrônico – 
Edital nº 006/2006, sediada cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Senador Souza 
Naves, 803, Inscrita no CNPJ-MF sob n.º 05.495.306/0001-80, Informações 0800-4007313 - 
Fone (043) 3374-9000 – Fax (43) 3374.9200 – e-mail sumatra@hotelsumatra.com.br 
 
 Considerando que o contrato firmado possui vigência de 12 
(doze) meses, compreendendo o período de 04/12/2006 a 03/12/2007, ou até o consumo total 
do valor contratado, o Pró-Reitor de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições 
legais,  
 
 

INSTRUI: 
 
Art. 1º. Para utilização de diárias, para convidados e/ou visitantes da UEL, as Unidades 
Administrativas deverão emitir a “Guia de Requisição de Serviços de Hospedagem” (conforme 
modelo do ANEXO l), sendo que para as diárias referentes ao Hospital Universitário Regional 
do Norte do Paraná deverá ser emitida a “Guia de Requisição de Serviços de Hospedagem” 
(conforme modelo do ANEXO II). 
 
Art. 2º. A “Guia de Requisição de Serviços de Hospedagem“, somente poderá ser emitida se 
houver prévio empenho. 
  
Art. 3º. A “Guia de Requisição de Serviços de Hospedagem”, deverá estar devidamente 
justificada, constando o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que irá(ão) usufruir os serviços de Hotel. 
 
Art. 4º. O portador da “Guia de Requisição de Serviços de Hospedagem” (convidados e/ou 
visitantes), deverá assinar a Nota Fiscal após sua emissão pelo Hotel, no fechamento das 
diárias (“check out”). 
 
Art. 5º. O Preço Unitário da diária, incluso todos os impostos, inclusive café da manhã, 
estacionamento de veículos e taxa de serviços será de: 
 

a) Apartamento Single Luxo: .............................R$ 39,50; 
 
 
Art. 6º. Despesas extras efetuadas no bar, restaurante, serviço de quarto, telefonemas, 
lavanderia, frigobar e quaisquer outras não abrangidas na diária, é  de inteira responsablidade 
do hóspede. 
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Art. 7º. Para refeição (almoço e jantar), a Unidade Administrativa deverá encaminhar ao Hotel 
autorização específica (conforme modelo do ANEXO III), inclusive com valor máximo por 
refeição. Neste caso, deverá ser emitido empenho específico para refeições e a Nota Fiscal 
deverá ser emitida em separado da nota de hospedagem. 
 
Art. 8º. O SUMATRA – ÀGATA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.,  encaminhará a 
Nota Fiscal referente aos serviços prestados, acompanhada da respectiva “Guia de Requisição 
de Serviços de Hospedagem”, aos setores requisitantes para a devida conferência e posterior 
remessa à Diretoria de Finanças da PROAF, para o pagamento. 
 
Art. 9º. Para facilitar a entrega da Nota Fiscal pela empresa contratada, o responsável pelo 
preenchimento da “Guia de Requisição de Serviços de Hospedagem” deverá informar no 
rodapé do formulário o endereço do setor requisitante. 
 
Art. 10. Esta Instrução de Serviço, os Anexos (I, II e III) e o Contrato Administrativo n.º 
157/2006/DA, estão a disposição,para consulta, na página da PROAF: www.uel.br/proaf – 
download. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Diretoria Administrativa da PROAF, 
ramais 4474 e 4974. 
 
Art. 11. A presente Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário, especialmente a Instrução de Serviços PROAF nº 008/2005. 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 08/12/2006 
 
 
 
 

PROF. ÉSIO DE PADUA FONSECA 
PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
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I - DAS PARTES 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA , pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecida em Londrina, Paraná, Campus Universitário, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 
78.640.489/0001-53, neste ato representada pelo Sr. Pró-Reitor de Administração e Finanças, 
Prof. ESIO DE PÁDUA FONSECA, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.426.906 (SSP/SP), 
devidamente inscrito no CPF(MF) sob o n.º 235.926.566-00, doravante denominada 
CONTRATANTE. 
 
AGATA – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (HOTEL SUMATRA) , pessoa jurídica 
de direito privado, estabelecida na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Senador 
Souza Naves nº 803, CEP 86.030-300, Fone 0 xx 43.33749000, 0800437313, inscrita CNPJ-
MF sob o n.º. 05.495.306/0001-80, neste ato representada pelo Sr. HELDER TOMAZ 
FERREIRA, portador da CI nº M-6.129.622 (SSP/MG) e devidamente inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 838.917.146-53, doravante denominada CONTRATADA. 
 
 
II - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 
Este Contrato Administrativo decorre do contido no Processo Protocolado sob o n.º  
26.610/2006, originário do Processo de Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, aberto 
pelo Edital  N.º 006/2006-PROAF/DM, instaurado pela Diretoria de Material, da Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças/CONTRATANTE, e homologado em 29/11/2006, sendo regido pelas 
disposições constantes da Lei Federal N.º 10.520, de 17.07.2002; Decretos n.ºs. 3.555, de 
08.08.2000,  3.693 de 20.12.2000 e 3.697/00, e subsidiariamente pela Lei Federal N.º 8.666, de 
21.06.1993, demais disposições legais pertinentes, complementarmente pelas normas de 
direito privado e Cláusulas adiante expressas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de hospedagem conforme 
previsto no edital de pregão eletrônico N.006/2006 e nas especificações e requisitos mínimos 
relacionados no seu Anexo II , de forma parcelada, até o máximo de 2.000 (duas mil) diárias, 
tipo Single Luxo, que serão solicitadas de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
A vigência do presente contrato é de 12 (doze)  meses, contados a partir de sua assinatura, ou 
até a utilização de 2.000 (duas mil) diárias, prevalecendo o fato que primeiro vier a ocorrer 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até no máximo de 60 (sessenta) 
meses, mediante assinatura de Termo Aditivo, desde que demonstrado o interesse da 
CONTRATANTE, devidamente justificado com a anuência da CONTRATADA, ficando a critério 
da CONTRATANTE, a utilização total ou não, do presente Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro:  
Na hipótese de prorrogação, o preço contratado poderá ser reajustado, tomando-se como base 
à variação do INPC – IBGE ou outro que venha a ser admitido em Lei. Caso tenha ocorrido a 
variação Contratual anterior a 12 (doze) meses, o reajuste considerará o período entre a 
variação contratual e o prazo restante para a completude dos 12 (doze) primeiros meses. 
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CLÁUSULA TERCEIRA  - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
O fornecimento das diárias será feito mediante apresentação de “Guia de Requisição de 
Serviços de Hospedagem”, emitida pela Reitoria - Campus Universitário ou pela Diretoria 
Administrativa do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná (CONTRATANTE). 
 
Parágrafo Primeiro : 
Na hipótese da CONTRATADA, por qualquer motivo, não possuir condições momentâneas de 
prestar os serviços objeto deste Contrato, deverá providenciar a hospedagem para o(s) 
convidado(s) da CONTRATANTE, em Hotel de categoria igual ou superior. 
 
Parágrafo Segundo : 
A CONTRATANTE não se responsabilizará por despesas extras efetuadas pelo hóspede no 
bar, restaurante, serviço de quarto, telefonemas, lavanderia, frigobar e quaisquer outras não 
abrangidas na diária. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA  - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
 
Pelos serviços efetivamente prestados, em conformidade com as condições estipuladas neste 
Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 39,50 (trinta e nove reais 
e cinqüenta centavos) por diária, perfazendo o total de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil). 
 
Parágrafo Primeiro : 
No preço especificado nesta Cláusula estão inclusos todos os impostos, inclusive cafés da 
manhã, estacionamento de veículos e taxa de serviço; 
 
Parágrafo Segundo : 
A CONTRATADA encaminhará Nota fiscal referente aos serviços prestados, acompanhada da 
respectiva “Guia de Requisição de Serviços de Hospedagem” aos setores requisitantes, para 
que proceda a devida conferência e posterior remessa à Pró-Reitoria  de Administração e 
Finanças da CONTRATANTE, para o pagamento. 
 
Parágrafo Terceiro :  
O pagamento dos serviços prestados, será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias após a 
emissão da Nota Fiscal. 
 
Parágrafo Quarto : 
Para pagamento realizado em conta corrente junto ao Banco Itaú, Banerj e Bemge não haverá 
cobrança de tarifa. Para crédito de valor superior a R$ 100,00 (cem reais), em conta corrente 
de outros bancos, haverá cobrança de tarifa de R$ 10,00 (dez reais) por nota de empenho 
liquidada, por parte do Banco Itaú, tendo em vista o contrato firmado entre este Banco e a 
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. 
 
CLÁUSULA QUINTA  - DAS PENALIDADES   
 
O atraso injustificado na execução do objeto do Contrato administrativo sujeitará a 
CONTRATADA à multa diária de 0,25 % (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor 
da nota de empenho até o 15º (décimo quinto) dia após que, estará configurada a 
inadimplência da CONTRATADA. 



INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROAF N.º 009 / 2006 
 

 5 

 
Parágrafo Primeiro : 
A inadimplência sujeitará, ainda, a CONTRATADA às seguintes sanções administrativas, 
aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de Processo Administrativo: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
 
b) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, segundo a 

gradação que for estipulada, em função da natureza da falta; 
 
c) Declaração de Inidoneidade , com a conseqüente exclusão do Quadro de Fornecedores e 

cancelamento de seu Registro Cadastral.  
 
Parágrafo Segundo:  
As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial do 
Estado, registradas no SIAF/Pr, e comunicadas a CAS/SEAD. 
 
Parágrafo Terceiro:  
A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a responsabilização da 
CONTRATADA inadimplente por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA  - DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato será rescindido de pleno direito, como prevê o Art. 79, da Lei Nacional 
8666/1993, independente de aviso ou notificação, desde que ocorra quaisquer hipóteses 
previstas no Art. 78 e incisos, ambos da mesma Lei, com as alterações introduzidas pela Lei 
Federal n.º. 8.883/94, assim como poderá ser rescindido pelas partes mediante formalização 
de termo próprio. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA  - DO SUPORTE FINANCEIRO 
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, previstas no  do 
Orçamento Geral da CONTRATANTE, correrão por conta da dotação orçamentária 3.3.90.39. 
 
CLÁUSULA OITAVA  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Integram o presente Contrato, complementando o rol de direitos e obrigações das partes, os 
seguintes documentos: 
 
a) - Edital de Pregão Eletrônico n.º  006/2006-PROAF/DM; 
 
b) - Proposta de fornecimento datada de 02/11/2006, 
 
c) - Especificações dos Requisitos Mínimos - Anexo II  do Edital. 
 
 
Parágrafo Primeiro:  
O foro competente para dirimir questões decorrentes deste Contrato Administrativo é o da 
Comarca de Londrina (PR), em atendimento ao disposto no § 2º. do Art. 55 da Lei Federal 
8.666/1993. 
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E por estarem assim justos e contratados, é o presente assinado pelos representantes legais 
das partes, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma. 
 

Londrina (PR), 04/12/2006 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
Prof. ÉSIO DE PÁDUA FONSECA 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

AGATA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA 
HELDER TOMAZ FERREIRA 

CONTRATADA 
centroconvencoes@hotelsumatra.com.br, sumatra@hotelsumatra.com.br 

 
 


