
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO 12/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2014 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014 
 

 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Carmem, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 37.465.283/0001-57, com sede à Avenida 
Santos Dumont, 491, nesta cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal senhor, Alessandro Nicoli, brasileiro, 
casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Tamandaré, na cidade de 
Santa Carmem – Estado de Mato Grosso, portador da C.I. RG. nº 982582 
SSP/MT e CPF/MF n.º 630.307.051-53, neste ato denominada “MUNICÍPIO”, 
e a empresa ORION TURISMO Ltda, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita 
no CNPJ/MF sob o número03. 898.324/0001-87, com sede na Rua/Av. Jules 
Rimet, Guinche 22/23, Terminal Rodoviário , na cidade de Cuiabá/MT, neste 
ato representada pelo senhor, Cornélio José Cardoso, brasileiro,  residente e 
domiciliado A Av. Governador Julio Campos . nº 1115 na cidade de Sinop/MT, 
portador da C.I. RG. nº 628.553 SSP/MT e CPF/MF n.º 502.503.021-87, 
doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 
10.520/2002 e Decreto Municipal n° 039/2009 e das demais normas legais 
aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 
008/2014, para REGISTRO DE PREÇOS 06/2014, firmam o presente contrato, 
obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 
posteriores e as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 
1.1 –Contratação de empresa qualificada no preâmbulo, especializada para 

fornecimento de passagens rodoviárias para transporte de passageiros no 
âmbito Estadual, destinadas ao Gabinete Municipal e demais Secretaria do 
Município de Santa Carmem/MT, conforme especificações e quantidade 
descritas na cláusula quarta desse instrumento. 

 

1.3 - A  empresa contratada conforme  Registro  de preço deverá fornecer o 
bilhete de passagem mediante entrega de requisição de passagem 
devidamente assinada pelo servidor competente indicado pelo Ordenador 
das Despesas. 

 



 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VALIDADE DO VIGENCIA DO CONTRATO 

2.1 – O presente Contrato terá a validade 12 meses seguindo a ata de registro 
contada a partir da data de assinatura. 
 
2.2 - Em cada aquisição decorrente deste contrato, serão observadas, quanto 
ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO 
PRESENCIAL nº 008/2014 SRP 06/2014, que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno 
conhecimento das partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR,  PROJETO ATIVIDADE E FORMA DE  PAGAMENTO  

Item Quant Und Especificação VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 680 Unidades Passagens de Sinop/MT à 

Cuiabá/MT (340) e Cuiabá/MT à 

Sinop/MT (340) 

107,00 72.760,00 

Setenta e dois mil setecentos e sessenta reais 
 

Secretaria projeto atividade Diretoria 

Quantidade 
de passagem 

de Sinop à 
Cuiabá e 
Cuiabá à 

Sinop 

Secretaria de 
Saúde 

2067 Centro de Saúde 200 

Secretaria de 
Saúde 

2063 
Programa de vigilância 
ambiental epidemiológica 

20 

Secretaria de 
Saúde 

2058 
Programa de Saúde da 
Família 

20 

Secretaria de 
Saúde 

2037 
Manutenção da Secretaria de 
Saúde 

20 

Secretaria de 
Esporte e Lazer 

2034 
Manutenção da 
coordenadoria de Esporte e 
Lazer 

20 

Secretaria de 
Educação 

2008 
Manutenção da 
Administração Educacional do 
Município 

20 

Secretaria  de 
Assistência Social 

2049 Benefícios Eventuais 150 

Secretaria  de 2041 Manutenção do Conselho 30 



Assistência Social Tutelar 

Secretaria  de 
Assistência Social 

2044 
Serviço de Proteção e 
atendimento Integral a 
Família- PAIF 

50 

Secretaria  de 
Assistência Social 

2021 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social 
 

30 

Secretaria de 
Agricultura 

2027 
Manutenção da secretaria de 
Agricultura e meio ambiente 

20 

Secretaria 
Municipal de 
administração, 
Planejamento e 
Finanças. 

2003 
Manutenção da diretoria de 
Administração 

40 

Secretaria 
Municipal de 
administração, 
Planejamento e 
Finanças. 

2005 
Manutenção da Diretoria de 
Planejamento 

40 

Gabinete do 
Prefeito 

2001 
Manutenção do Gabinete do 
Prefeito 

20 

 
3.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data 
da liberação da nota fiscal/recibo pelo setor competente, mediante depósito na 
seguinte conta bancária do contratante: 
 

 Banco: Banco do Brasil 

 Agência: 3499-1 

 Conta: 26028-3  
 
3.2- A nota fiscal/recibo somente será liberada quando o cumprimento do 
Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo 
município. 
 
3.3- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 
origem à aplicação da penalidade. 
 
3.4- As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 01 
(uma) via. 
 
3.5- O CNPJ do contratante constante da nota fiscal/recibo e fatura deverá ser 
o mesmo dos documentos apresentados no procedimento licitatório. 
 
3.7- Nenhum pagamento será efetuado ao contratado 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. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DA ENTREGA  E  DO  PRAZO 
 

4.1- O bilhete de passagem será emitido no ato da apresentação da requisição 
de passagem, devidamente assinada pelo servidor competente indicado pelo 
Ordenador de Despesas do gabinete e demais secretarias. 
 
4.2- Os serviços deverão ser prestados diariamente, mediante as necessidades 
e demanda da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA manter linhas 
diárias de Sinop/MT à Cuiabá/MT e de Cuiabá/MT à Sinop/MT. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O não cumprimento do estabelecido acima não será 
considerado como inadimplência contratual se provocado por atos ou fatos 
imprevisíveis não imputáveis á CONTRATADA e devidamente aceitos pela 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES   

5.1 - Do Município: 
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto deste 
contrato, conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
 
5.1.2- Aplicar à detentora da ao contratado as penalidades, quando for o caso; 
 
5.1.3- Efetuar o pagamento ao contratado no prazo avençado, após a entrega 
da nota fiscal/recibo, devidamente atestado, no setor competente; 

 

5.1.4- Notificar, por escrito, ao contratado da aplicação de qualquer sanção. 
 
5.1.5 – O servidor nomeado através de portaria fiscalizar o contrato SR (a) 
José Carlos Pessoa, Paulo Vanderlei Walker, Marly Quintino Alexandre, Emy 
Gracieli Henkes, Juscelino Faganello de Oliva e Gilmar Carlos Gorgem. 
 
5.2 – Do Contratado 
5.2.1- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 
 
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto fornecido; 
 
5.2.3- Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições de 
habilitação; 

 

5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco 



por cento) do valor contratado; 
 
5.2.5- Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
 
5.2.6- A empresa fornecedora deverá apresentar junto à nota fiscal/recibo cópia 
das requisições emitidas pelo gabinete e demais Secretarias, acompanhadas 
de atestado de fornecimento das passagens, contendo a quantidade, destino, 
nome e endereço dos beneficiários. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
6.1 - O contrato decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora. 

 

6.2 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade 
requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS PENALIDADES 

 
7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado 
pela nota de empenho, sujeitará ao contratado às penalidades previstas no 
artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
 

a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na 
entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 
contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso 
de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a 
conseqüente rescisão contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 
EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 
rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 
e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento 
de contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração 
Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado 
o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
 
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá 



ser apresentado no mesmo local. 
 

7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do 
contrato; 
 
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuido ao objeto, incluindo 

todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, 
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou 
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam 
no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da 
ata na execução da mesma. 

 
8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, 
para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de 
situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária 
e extracontratual). 
 

CLÁUSULA NONA 
DO CANCELAMENTO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO  

 
9.1 –O presente contrato será cancelado, automaticamente, por decurso do 
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por 
iniciativa do Gestor Do contrato quando: 

 
9.1.1 –O contratado não cumprir as obrigações constantes desta contrato; 

 
9.1.2 – O contratado der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente 
de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em 
vigor; 

 
9.1.3 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 
observância das disposições legais; 

 
9.1.4 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado, e o contratado não acatar a revisão dos mesmos;  

 



9.1.5 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e 
justificadas pela Administração. 

 
9.2 - A comunicação do cancelamento do contrato, nos casos previstos neste 
item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração. No caso de ser ignorado, incerto 
ou inacessível o endereço do Contratado, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do Município, por 01 (uma) vez, considerando-se 
cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 

 
9.3 -  mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir as exigências deste Contrato, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, 
incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.3.1 - A solicitação do contrato para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á 
Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso 
não aceitas as razões do pedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
 

10.1 - A aquisição dos itens objeto do presente Contrato será autorizada, em 
cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório 
informar à Comissão Municipal de Licitação, os quantitativos das aquisições. 

 
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, 
total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a 
quem esta delegar a competência para tanto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DAS COMUNICAÇÕES 

 
11.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento 
e controle da presente Contrato, serão feitas sempre por escrito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO FORO 

 
12.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Sinop, como único competente 
para dirimir quaisquer ações oriundas deste Contrato com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença 
das testemunhas abaixo. 
 
 



Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 16 de Abril de 2014 
 
 
 
 

Alessandro Nicoli 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Cornélio José Cardoso 
Orion Turismo Ltda 

CONTRATADO 
 
 
 
 
 

Adriano Bulhões do Santos 
Assessor Jurídico 

 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
a) __________________                             b) ________________ 
RG:                                                                RG:  

 


