PREFEITURA MUNICIPAL
ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

Contrato nº 001/2017
Contrato para prestação de serviços que entre
MUNICÍPIO DE ITAQUI

si

fazem

o

e a empresa Planalto Transportes Ltda.

Para aquisição de vales-transporte intermunicipais.

Pelo presente instrumento particular

de CONTRATO

que fazem de um lado o

MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335,
denominado neste ato como CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
Jarbas da Silva Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no
C.P.F. sob nº 130.631.970-68

e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, residente e

domiciliado nesta cidade, a empresa PLANALTO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de
Direito Privado, inscrito no CNPJ/MF nº 95.592.077/0001-04, incrição estadual n° 109/0137599,
com sede na cidade de Santa Maria-RS, sito à Rodovia BR 158, Km 323 – nº. 800 – CEP 97.095080 - neste ato representada por PAULO ROBERTO PETERSEN, brasileiro, casado, diretor de
operações, residente e domiciliado na Capital do Estado, inscrito no CPF/MF sob nº 303.304.75053 e portador da Cédula de Identidade sob nº 2003749476-SSP/RS. doravante denominada
CONTRATADA.
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do
objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo n.º 179.388/2016,
Inexigibilidade de Licitação nº 001/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 junho de
1993, e legislação pertinente, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de passagens rodoviárias
intermunicipais semanais, com seguro, para o deslocamento de pessoas para tratamento de saúde
pela Secretaria Municipal de Saúde.
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1.1 - Os vales transporte somente poderão ser utilizados nos seguintes trajetos:
a) Itaqui/ Porto Alegre;
b) Itaqui/ Santa Maria;
c) Porto Alegre/ Itaqui;
d) Santa Maria/ Itaqui.

LINHA

QUANTIDADE

Itaqui/Sta Maria
Santa Maria/ Itaqui.

300 VALES TRANSPORTES
(ESTIMATIVA TOTAL)

Itaqui/Porto Alegre
Porto Alegre/ Itaqui;

1.2 Os horário de partida e chegada conforme informado pelo supervisor o Sr José de Camargo
Rodrigues, incluso na folha n°------------:
Saídas de Itaqui

Chegada em Santa Maria

Chegada em Porto Alegre

05:00 h

10:30 h

15:00h

21:30 h

01:30 h

06:30 h

Saídas de Porto Alegre

Chegada em Santa Maria

Chegada em Itaqui

07:30 h

11:45 h

17:00 h

21:30h

01:30 h

06:30 h

1.3 - Os vales transporte deverão ser trocados por bilhetes junto à Estação Rodoviária no prazo
máximo de cinco dias úteis do seu fornecimento pelos usuários, viabilizando assim a marcação de
lugares, devendo após este prazo serem revalidados.
1.4 - A prestação de serviço de transporte e marcação de lugares pela Estação Rodoviária, atenderão
as normas administrativas, horários e itinerários autorizados e determinados pelo poder concedente.
1.5. O transporte atenderá as normas do DAER, orgão regulador, colocando a disposição para isso
ônibus em condições com ar condicionado, WC, motoristas treinados em uma frequência
1.6. A CONTRATADA se coloca a disposição da mpromete a após a chegada na rodoviária de
Porto Alegre transportar através de ônibus os pacientes nos seguintes hospitais: conceição, clinicas,
instituto do coração e santa casa.
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PARÁGRAFO ÚNICO: O acompanhamento e fiscalização do presente contrato serão exercidos
pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada, folha n° 067 do
processo 179.388/2016: gestor – Sra. Isolaine Figueredo Cardoso, fiscal - Sr. Mário céssar de
Medeiros e suplente - Sr. Grihego Fogaça Cerette.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço unitário para o presente ajuste é de R$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e
sessenta centavos) para os vales referentes ao trecho Itaqui/Porto Alegre e/ou Porto Alegre/Itaqui;
Referente ao trecho Itaqui/Santa Maria e/ou Santa Maria/Itaqui no valor de R$105,05 (cento e
cinco reais e cinco centavos), constante da proposta, inclusa na folha n° __________e aceito pela
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto.
2.1. As viagens para Itaqui/Porto Alegre, Porto Alegre/Itaqui serão realizadas em ônibus dentro das
condições de vistoria do DAER, com WC, com ar condicionado, com motoristas treinados. O
horário de partida será as 22 horas.
2.2. As viagens para Itaqui/Santa Maria, Santa Maria/Itaqui serão realizadas em ônibus, dentro das
condições de vistoria do DAER, com WC, com ar condicionado, com motoristas treinados. Na
compra de 100 passagens a CONTRATADA oferece bonificação de 30%, ou seja, a
CONTRATANTE receberá 130 VALES.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Órgão 07: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 01 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto Atividade: 2194 – SIH/SAI/SUS Gestão Plena
Código: 3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – TJ
Recurso – 4590
Reduzido: 3601
Órgão 07: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 02 – Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL
ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

Projeto Atividade: 2059 – Manutenção da Secretaria da Saúde
Código: 3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – TJ
Recurso – 40 - ASPS
Reduzido: 2616
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 148165
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado até 30 dias do mês subsequente da prestação dos serviços,
conforme fatura emitida a partir dos vales-transporte solicitados.
4.2. O documento de cobrança da CONTRATANTE será mediante fatura cujo crédito será feito na
conta corrente nº 000.7348-2-8, agência 3683-8, banco BRADESCO, sendo o código identificador
o CNPJ da CONTRATANTE(ITEM 10.2 DA MINUTA DO PROCESSO).
4.3. Os preços das passagens serão os vigentes comforme tabela do DAER, com repasse das tarifas
promocionais e o devido desconto proposto, correspondendo ao valor do vale-transporte na data do
embarque. Ocorrendo reajuste das tarifas a quantidade de passagens não entregues será ajustada ao
saldo(valor) do contrato.(item 10.3 minuta)
4.4. Os títulos oriundos deste Contrato não poderão ser protestados num prazo inferior a 90
(noventa) dias a contar do vencimento do título.
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
5.1 – Os serviços, objeto deste Contrato, deverão ser entregues de forma parcelada no prazo
proposto, após a solicitação de vales-transportes feita pelo órgão requisitante após a assinatura deste
Contrato;
5.2 – A CONTRATADA deverá fornecer os vales transportes na forma contratada e de acordo com
as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, nos horários titulados pela CONTRATADA;
5.3 – Relativamente aos dispostos na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente, as
disposições da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O prazo de vigência do presente contrato até 31 de dezembro de 2017.
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6.2. O contrato poderá ser prorrogado, até o limite de 60 (sessenta meses)se não houver a
manifestação formal, por escrito das partes, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias
anteriores ao seu vencimento por igual período.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1 – DOS DIREITOS – Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste
contrato no prazo e nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado, na
forma e no prazo convencionado.
2 – DAS OBRIGAÇÕES - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
b) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;

c) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato;
d) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços na forma ajustada;
b) Fornecer passagens rodoviárias(vale-transporte) nas especificações na cláusula
primeira e cláusula segunda, de acordo com a solicitação feita pelo Órgão Contratante e mediante a
concessão de desconto ofertado que será de 30% mediante a transformação deste em passagens.
c) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
d) Apresentar a Tabela de Preços das Tarifas em vigor, especificando valores das
tarifas e de seguro praticadas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, sob pena de perder a
condição de CONTRATADA;
e) Assumir inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
f) Assumir inteira responsabilidade pela indenização de danos causados a terceiros

PREFEITURA MUNICIPAL
ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

decorrentes de ação ou omissão voluntária, imperícia, negligência ou imprudência praticada pelo
contratado, ficando assegurado nos termos legais o direito de ampla e irrestrita defesa;
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
CLÁUSULA OITAVA – DOS SERVIÇOS ADICIONAIS
8.1.

A CONTRATADA, a título de serviço adicional, sem remuneração prevista e a suas

expensas, efetuará transporte da Estação Rodoviária de Porto Alegre até os seguintes hospitais,
conforme roteiro abaixo:
→ Saída Estação Rodoviária de Porto Alegre as 7 horas passando pelos seguintes hospitais:
a) Hospital Conceição
b) Hospital de Clinicas
c) Hospital do Coração
d) Complexo Santa Casa de Misericórdia
obs.: Os horários poderão sofrer alterações de acordo com as condições do trânsito.
8.2.

A CONTRATADA, a título de serviço adicional, sem remuneração prevista e a suas

expensas, efetuará transporte dos hospitais até Estação Rodoviária de Porto Alegre, conforme
roteiro abaixo:
a) Hospital Conceição
b) Hospital de Clinicas
c) Hospital do Coração
d) Complexo Santa Casa de Misericórdia
e) Rodoviária de Porto Alegre
obs.: Os horários poderão sofrer alterações de acordo com as condições do trânsito
8.3.

O serviço adicional oferecido pela CONTRATADA trata-se de mera liberalidade, não se

constituindo em cláusula resolutiva do contrato, podendo ser a qualquer tempo suspenso, sendo por
decisão da CONTRATADA ou por intervenção de terceiro, não decorrendo sua paralisação ou
suspensão motivo de aplicação de penalidade.
8.4.

Os passageiros devem estar atentos para o embarque e desembarque nos locais de

destino, ficando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade por atrasos ou desencontros
nos embarques acima previstos.
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8.5.

A marcação de lugares nas estações rodoviárias é de inteira responsabilidade dos

portadores dos vales-transporte.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor
adequação das finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei Federal nº 8.666/93.
b)Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de
Licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE,
c) Judicialmente nos termos da legislação.
A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até
o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato
pelo CONTRATANTE na forma que o mesmo determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS
A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as
seguintes penalidades:
a) Multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato no caso de
b) Advertência ou suspensão do direito de participar em licitação do CONTRATANTE,
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por prazo não superior a 02 (dois) anos, ou ainda, declarar inidônea para contratar ou transacionar
com o Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes elegem o FORO de Itaqui-RS, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes
do presente contrato.
E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Itaqui/RS, 19 de janeiro de 2017.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal
____________________________________________________
PLANALTO TRANSPORTES LTDA.
Paulo Roberto Petersen

