PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Bento Gonçalves, nº 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO nº ___/2022
Contrato
para
prestação
de
serviços
de
Transporte Escolar que entre si faz o MUNICÍPIO
DE ITAQUI e a empresa _____.
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,
representado pelo Sr. Leonardo Dicson Sanchez Betin , brasileiro, maior,
casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº.
017.263.910-78 e portador da Carteira de Identidade nº. 6098894147 , do outro
lado
a
Empresa
_________________________________ ,
CNPJ:
__.___.___/____-__, Rua ________________________, nº ____, Bairro
_____________, na cidade de ___________/__, CEP __.___-___, Telefone (__)
____.____, E-mail _____________________, neste ato representado por
______________________________, inscrito (a) no CPF ___.___.___-__ e RG
nº __________, residente na Rua _____________________, nº ____, Bairro
_________________, na cidade de __________________/__, CEP __.___-___,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a
Concorrência nº ____/2022, o Processo Administrativo nº ____ /2022, a Lei nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.728/2005, Decreto Municipal nº 5.302/09,
LC 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº
8.666/93, Lei 9.503/97 e a Resolução CONTRAN nº 277 DE 28/05/2008, firmam
o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de
transporte coletivo municipal , a ser executado em regime de empreitada pelo
menor preço do km rodado por itinerário, conforme especificações técnicas
anexas deste Edital, nos seguintes itinerários, horários e locais mencionados
nos Anexos I, IV e VI, por requisição da Secretaria Municipal da Administração .
Item

Linha

Km
Aproximada

Lotação

Valor Por Km

1.2. A operação dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros,
organizada em 02 (dois) itinerários, será executada sob o planejamento, direção,
coordenação, controle e fiscalização do Poder Executivo de Itaqui – RS.
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1.2.1.
A operação do serviço de transporte de passageiros será efetuada
por veículos coletivos através de ônibus, conforme estabelecido, no âmbito do
Município de Itaqui/RS, à disposição permanente dos usuários, por se tratar
de serviço essencial, não podendo ser interrompido.
1.3. Durante toda a execução do contrato os veículos utilizados para o
transporte escolar deverão ter, no máximo, 15 (quinze) anos de fabricação,
conforme disposição do Decreto Municipal nº 6.211, de 12 de junho de 2013.
1.4. O serviço deverá atender todas as normas de segurança vigentes no
momento da contratação, inclusive a necessidade de procedimentos
necessários a portadores de necessidades especiais.
1.5. A linha, roteiros e itinerários serão previamente descritos nos anexos.
1.6. É vedada à CONTRATADA a cessão (sublocação) do presente contrato, seja
a que título for.
1.7. O motorista à disposição da presente linha será:
MOTORISTA:
CNH:
1.8. O veículo que está vinculado ao presente contrato é o seguinte:
VEÍCULO

PLACA

1.9. O Cobrador à disposição da presente linha será o seguinte:
COBRADOR:
RG:
1.10. A fiscalização, pela execução contratual será executada pelos seguintes
servidores : gestora Eliane dos Santos Pacheco, fiscal Alex Belmonte
Sanchotene e o suplente Gomercindo dos Santos .
Cláusula Segunda – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1. Pelos SERVIÇOS constantes neste contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADA os valores descritos na Cláusula Primeira, por quilômetro rodado.
2.2. A CONTRATADA fica desde já ciente da retenção do percentual de 11%
(onze por cento) a ser efetuada na data do pagamento, com fundamento no
artigo 106, II, da Instrução Normativa – INSS 071, de 10 de maio de 2002, cuja
base de cálculo da retenção do INSS não será inferior a 30% (trinta por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura. Em caso de simples nacional a retenção
obedecerá a alíquota de acordo com o anexo no qual a empresa se enquadrar.
2.3. A CONTRATADA fica desde já ciente da retenção do percentual de 03% (três
por cento) a ser efetuada na data do pagamento, com fundamento nos artigos 67
e 68 do Código Tributário Municipal, referente ao ISS (Imposto sobre Serviços),
sobre o valor dos serviços prestados, caso não possuir Inscrição Municipal no
Cadastro de Contribuintes no Município de Itaqui. Em caso de simples nacional a
retenção obedecerá o anexo no qual a empresa se enquadrar.
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2.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da emissão da nota
fiscal, com apresentação do tacógrafo de vendas de passagens e do relatório
mensal dos números de passageiros emitida pela CONTRATADA, relatório
mensal de vendas de passagens emitido pelo setor de arrecadação da
Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, mediante laudo de
pagamento emitido pelo gestor do contrato e laudo de fiscalização emitido pelo
fiscal do contrato.
2.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e número
do empenho, a fim de facilitar a liberação do documento fiscal para pagamento.
2.6. A contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal as guias
pagas e vigentes do período, relativas ao INSS e FGTS, bem como RE (Relação
de Empregados) e protocolo de transmissão GFIP. A Nota Fiscal somente será
liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com
as especificações exigidas pelo Município.
2.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der
origem à aplicação da penalidade.
2.8. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
2.9. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
2.10. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária.
2.11. Quando da emissão da nota fiscal, as retenções obrigatórias conforme a
legislação deverão ser evidenciadas, bem como a retenção do Imposto de Renda
(IR) que deverá ser procedida em favor do Município de Itaqui, em observância
ao disposto no Decreto Municipal 8.493 de 09 de maio de 2022, disponível no
sítio oficial www.itaqui.rs.gov.br na aba legislação.
Cláusula Terceira – A CONTRATADA colocará a disposição do MUNICÍPIO
tantos veículos quantos forem necessários para a fiel execução do contrato,
devendo os mesmos serem submetidos a vistorias sempre que solicitado pela
Secretaria da Administração, sendo que todos deverão estar em perfeitas
condições de segurança e trafegabilidade.
3.1. A CONTRATADA deverá garantir ao Poder Executivo o livre acesso às suas
instalações operacionais e veículos, para o exercício de suas atividades de
fiscalização do serviço de transporte coletivo .
3.2. No caso do veículo apresentar qualquer problema que impossibilite sua
circulação a empresa contratada deverá, imediatamente, providenciar outro que
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respeite as exigências legais e as condições previstas neste instrumento, para
realizar o serviço.
3.3. Em caso ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, caso em que
a empresa deverá providenciar a substituição imediata por outro veículo de
idênticas características ao qual se obrigou, para que não ocorra a interrupção
na execução do serviço, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente, por
escrito , a Secretaria da Administração e ao Fiscal.
3.4. No caso do parágrafo anterior, caso a empresa não providencie a
substituição imediada e caso o transporte seja interrompido será aplicada a
penalidade cabível conforme previsões contidas neste instrumento.
3.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados.
3.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.
3.7. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros resultantes da execução do contrato.
3.8. Em caso de reclamatória trabalhista ou ação de indenização, na qual o
MUNICÍPIO venha a ser condenado solidariamente com a CONTRATADA, caberá
por força deste contrato o direito de regresso ao MUNICÍPIO que, inclusive,
poderá se ressarcir do valor a que for condenado a pagar, em verbas porventura
a serem pagas a contratada, ressalvado os valores para pagamento dos
funcionários da CONTRATADA devidamente comprovados.
Cláusula Quarta – DOS PRAZOS
4.1. O contrato ser á válido por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 60
(sessenta)meses, a critério da administração e com anuência da contratada, nos
termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, através de termo aditivo.
4.1.1.
Para a viabilidade da prorrogação a CONTRATADA deverá
apresentar os documentos que lhe forem solicitados e no prazo que lhes
for concedido.
4.2. Fica assegurada à Contratada o reajuste a cada 12 (doze) meses, desde a data
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir,
até a data do adimplemento de cada parcela, pelo índice de correção a ser indicado pelo
Setor de Contabilidade.
4.3. A Contratada poderá solicitar, a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato , por meio de requerimento fundamentado, acompanhado de
relatório técnico ou laudo pericial, que demonstre cabalmente o impacto da ocorrência
na formação dos custos ou na estimativa de receitas da Contratada. Até a decisão final
4
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da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega
completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto quando solicitado
pela Administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço acordado em vigor.
4.4. Não serão aceitos pedidos de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro sem
a apresentação do fluxo de caixa que os justifiquem ou prova cabal referente a
motivação que fundamenta o pedido.
Cláusula Quinta – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município:
5.1.1. Atestar na Nota Fiscal/fatura a efetiva prestação do serviço deste
contrato, conforme laudo a ser emitido e indicado pela Nota de Empenho;
5.1.2. Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso;
5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução do contrato;
5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega
da Nota Fiscal no setor competente, pena de correção pelo IPC-A, juros de
0,5% pro rata, em caso da mora não advir de culpa da contratada;
5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
5.2. Da Contratada:
5.2.1. Prestar o serviço de acordo com as especificações e com a qualidade
exigida neste Edital, devendo garantir a qualidade, segurança e eficiência do
serviço;
5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou
indiretamente, sobre o produto fornecido;
5.2.3. Manter, durante o contrato e suas eventuais prorrogações as mesmas
condições de habilitação;
5.2.4. Prestar o serviço com o preço, prazo e forma estipulados na proposta,
ou em eventuais apostilamentos e aditivos.
5.2.5. Fornecer o SERVIÇO dentro dos padrões exigidos neste edital e de
acordo com as normas aplicáveis ao serviço de transporte escolar.
5.2.6. A CONTRATADA sujeitar-se-á a vistorias regulares, convocadas pela
Secretaria da Administração e efetuadas pel o fiscal.
5.2.7. No caso do veículo apresentar qualquer problema que impossibilite sua
circulação a empresa contratada deverá, imediatamente, providenciar outro
que respeite as exigências legais e as condições previstas neste instrumento,
para realizar o serviço.
5.2.8. Em caso ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, caso em
que a empresa deverá providenciar a substituição imediata por outro veículo
de idênticas características ao qual se obrigou, para que não ocorra a
interrupção na execução do serviço, a CONTRATADA deverá comunicar a
Secretaria Municipal de Educação e ao Fiscal imediatamente a substituição.
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5.2.9. No caso do parágrafo anterior, caso a empresa não providencie a
substituição imediada e caso o transporte seja interrompido será aplicada a
penalidade cabível conforme previsões contidas neste instrumento.
5.2.10. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados.
5.2.11. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.2.12. A CONTRATADA é responsável pelos
previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer
execução do contrato.

encargos trabalhistas,
outros resultantes da

5.2.13. Em caso de reclamatória trabalhista ou ação de indenização, na(s)
qual(ais) o MUNICÍPIO venha a ser condenado solidariamente com a
CONTRATADA, caberá por força deste contrato o direito de regresso ao
MUNICÍPIO que, inclusive, poderá se ressarcir do valor a que for condenado a
pagar, em verbas porventura a serem pagas a contratada, ressalvado os
valores para pagamento dos funcionários da CONTRATADA devidamente
comprovados.
5.2.14. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições
contratuais os acréscimos ou supressões, até 25% do valor inicial atualizado
do contrato, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93,
sobre o valor inicial contratado.
Cláusula Sexta – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta
da seguinte dotação orçamentária:
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Programa
Proj./
Atividade:
Elemento:
Recurso:
Complemento:
Reduzido:

5
1
4
122
3

SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAEST. E DESENV. URB. E RUR
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS ESSÊNCIAIS
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO SECR. OBRAS, INFRAEST. E
2023
DESENVOLVIMENTO URANO E RURAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001
LIVRE
0
NÃO SE APLICA
3033

Solicitação de compra nº 182523
6
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Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES
7.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 ano e
multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado (considerando-se o
valor estimado da contratação mensal);
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de até 01 ano;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado
(considerando-se o valor estimado na contratação mensal);
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco)
dias, após os quais será considerado inexecução contratual: multa diária de
0,5% sobre o valor atualizado do contrato (considerando-se o valor
estimado da contratação mensal);
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de até 3 (três) anos e multa de 8% sobre o
valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: rescisão contratual, suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos
e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa
de 10 % sobre o valor atualizado do contrato;
i) Identificados documentos ou informações falsas na instrução
procedimento licitatório será aplicada a apena de declaração
inidoneidade pelo prazo de 02 anos.

do
de

7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o
caso.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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1.4. A realização dos investimentos em bens não reversíveis avençados é
considerada essencial para a prestação do serviço e sua inexecução, nos prazos
estipulados, poderá ensejar a rescisão contratual.
7.5. O desatendimento de metas e prazos avençados implicará na redução da
remuneração, mediante motivação do Poder Concedente;
7.6. O descumprimento das obrigações estatuídas, sem justificativa aceita pelo
Município, acarretará as seguintes penalidades:
7.7. Advertência escrita, pelo descumprimento das obrigações, até o limite de
10 (dez) dias e para infrações que não prejudiquem a adequada prestação do
serviço;
7.8. Multa de 2% (dois por cento) sobre o último valor mensal atualizado do
contrato, no caso de incidência da penalidade prevista no item anterior;
7.9. Multa diária de 5% (cinco por cento ) sobre o último valor mensal atualizado
do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das
obrigações;
7.9.1. Encampação após o trigésimo dia de atraso, sem que tenham sido
tomadas as providências necessárias para o cumprimento das obrigações;
7.9.2. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de até 2 anos e/ou multa de 5% (cinco por cento) sobre o último valor
mensal atualizado do contrato, no caso de inexecução total do contrato,
considerada esta, que ultrapassar os 30 (trinta) dias de atraso no
cumprimento das obrigações.
7.10. Paralisação parcial da execução do serviço sem autorização do Município:
multa diária de R$ 1.000 (um mil reais) até 30 dias quando se iniciará a
abertura do processo de encampação.
7.11. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa
de 10% (dez por cento) sobre o último valor mensal atualizado do contrato.
7.12. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o
caso.
7.13. O vencedor está obrigado a manter durante toda a execução contratual
todas as condições de habilitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei nº
8.666/93.
7.14. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
7.15. A concessionária está obrigada a manter durante toda a execução
contratual todas as condições de habilitação, nos termos do artigo 55, XIII da
Lei 8.666/93;
7.16. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no Art. 78
da Lei nº 8.666/93.
8
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7.17. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão,
conforme previsão do Art. 77 da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Oitava – DAS COMUNICAÇÕES
8.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente Contrato, serão feitas sempre por escrito e devem ser
dirigidas ao Fiscal e Gestor do Contrato.
Cláusula Nona – DA VINCULAÇÃO
9.1. O presente contrato está vinculado a Concorrência nº ____/____, nos
termos da proposta apresentada pela CONTRATADA acima mencionada, a Lei nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.728/2005, Decreto Municipal nº 5.302/09,
LC 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº
8.666/93, Lei 9.503/97, Resolução CONTRAN nº 277 DE 28/05/2008 e demais
legislações aplicáveis à matéria.
Cláusula Décima – DA RESCISÃO
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das razões
constantes do Art. 78, da Lei n° 8.666/93. Quando a rescisão for por interesse
público o CONTRATANTE avisará o CONTRATADO com antecedência mínima de
15 dias, sem que ao mesmo caiba direito de quaisquer indenizações,
resguardado o direito ao pagamento pelos serviços prestados até então.
Cláusula Décima Primeira – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.2. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que
porventura ocasione ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão da execução
do fornecimento decorrente do presente contrato.
11.3. A CONTRATADA é responsável pela qualidade do objeto e serviço
fornecido, bem como sua adequação à legislação e às normas técnicas vigentes
à época do contrato, responsabilidade esta que subsistirá, na forma da lei,
mesmo após o fornecimento do objeto.
Cláusula Décima Segunda – DO FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui/RS, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas deste Contrato. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Bento Gonçalves, nº 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

Itaqui/RS, ___ de ____ de 2022.
_____________________________
MUNICÍPIO DE ITAQUI
Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito

_____________________________
CONTRATADA
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