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TERMO DE CONTRATO N.º 210/2019 (5399) 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 38/2019 – PROCESSO N.º 149/2019 

 

Contrato “EMERGENCIAL” de prestação de 

serviços de transporte intermunicipal firmado entre o 

Município de União da Vitória e Bitur 

Transportadora Turística Ltda. 

 

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua 

Dr. Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do 

Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representado pelo 

Prefeito, HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula de identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, 

inscrito no CPF/MF sob n.º 030.419.409-30, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa 

BITUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com 

endereço na Avenida Prefeito Farid Abrahão, Nº 332, bairro São Francisco, em Bituruna, Estado 

do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 00.579.954/0001-09, representada pelo seu Sócio 

Administrador JAIRO RAVANELLO, portador da cédula de identidade n° 6468987-8 – 

SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 897.528.649-53, a seguir denominado CONTRATADA, 

tendo em vista o que consta no Processo nº 149/2019 e em observância às disposições da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 

da Dispensa de licitação nº 38/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Fundamenta-se este contrato na Dispensa de Licitação n. º 38/2019 – PMUVA – 

Processo n. º 149/2019, na Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações posteriores e na 

proposta de preços da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1- O presente contrato tem por objeto: Contratação "EMERGENCIAL" de empresa 

especializada para transporte intermunicipal de pacientes e acompanhantes do Município com 

destino à Curitiba e região metropolitana. 

 

2.2 - Integra e completa o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, às condições expressas no Processo de Dispensa de 

Licitação n.º 38/2019 – Processo n.º 149/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA, independente de transcrição. 

 

2.3 - Placas dos veículos que irão realizar os serviços: 

 

Micro 

Placa: ABT-6113 

Ônibus  

Placas: ABT-8222 

Placas: BBG-9585 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
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3.1. O presente contrato vigorará por prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 19/08/2019 a 

17/10/2019, podendo ser o presente contrato de prestação de serviços de transporte renovado 

de comum acordo entre as partes; ou até a homologação de novo processo licitatório. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL, DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. O valor total do presente contrato é de R$ 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil reais). 

 

 
 

4.2. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado diretamente em conta corrente 

bancária da Contratada, em até 30 (trinta) dias, após a aceitação das faturas pela fiscalização do 

Contratante, e que deverão corresponder aos serviços efetivamente prestados, faturas essas 

que deverão ser apresentadas ao Gestor do Contrato, a partir do primeiro dia útil subsequente 

ao da execução dos serviços. 

 

4.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento (matriz ou filial) cujo CNPJ 

comprovou sua habilitação, a qual não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR 

Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205 – Centro – União da Vitória – PR 

CNPJ n.º 75.967.760/0001-71 

EMPENHO N.º ________________ 

 

4.4. A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pela contratada do seguinte: 

 

4.4.1. Prova de Regularidade (certidão) relativa à Seguridade Social INSS e ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 

4.5. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou 

encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da fatura correta. 

 

4.6. Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Contratante, a seu exclusivo 

critério, poderá devolvê-las a proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las, glosando a 

parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não 

apresentadas, para fins de atendimento às condições contratuais. 

 

4.7. Os preços contratados são fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste. 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3

º
 e 4

º
 andares      

Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

    

 

Página 3 de 8 
 

 

4.8. O custeio para a execução do objeto do presente contrato é proveniente de Recursos 

Federais, Dotação Orçamentária n.º 2.072.3390.39 - 1303 - 280/2019   -   ATENÇÃO 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. Os serviços deverão ser executados de forma parcelada e diária, conforme cronograma 

letivo entregue pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 

5.2. O licitante contratado deverá efetuar o percurso rigorosamente dentro da velocidade 

permitida pelo Novo Código Brasileiro de Trânsito que assegure a máxima comodidade e 

conforto, visando a total segurança dos alunos.  

 

5.3. O licitante contratado será inteiramente responsável pelas despesas com combustível, 

óleos, peças de reposição, consertos e outros gastos com o veículo, funcionários, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do 

trabalho, incluindo-se despesas médicas e hospitalares, mortes, bem como pelos danos 

causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes 

sobre os serviços, qualquer sinistro que por ventura ocorrer, tanto material quanto físico será de 

inteira responsabilidade do licitante vencedor. 

 

5.4. Na execução do objeto da presente licitação o licitante contratado responsabilizar-se-á para 

que o veículo e o condutor estejam de acordo com as exigências do Código de Trânsito Nacional 

e demais dispositivos legais pertinentes.  

 

5.5. No caso do licitante contratado, ter a necessidade de designar ou substituir condutor, este 

deverá apresentá-lo por escrito à Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a 

documentação comprovando atender todas as normas deste Edital e do disposto da Lei n.º 

9.503 de 23/09/97, artigo 138. 

 

5.6. Os veículos deverão ser vistoriados semestralmente; 

 

5.7. O licitante contratado deverá prestar quaisquer tipos de informações ou esclarecimentos 

solicitados pela Prefeitura Municipal relacionados à execução dos serviços, levando ao 

conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração pertinente às suas 

atribuições, por mais simples que seja o fato novo. 

 

5.8. O licitante contratado se obriga a aceitar modificações e/ou alterações nos percursos ora 

licitados.  

 

5.9. O licitante contratado se obriga a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

após ser constatado o problema, o veículo que venha a ser danificado, e providenciar 

imediatamente o transporte dos pacientes e acompanhantes, caso o defeito ou qualquer tipo de 

problema ocorra durante a execução do serviço. 
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5.10. É vedado a transferência do objeto/linha sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra a 

transferência, o contrato será rescindido na forma da lei, com a aplicação das penalidades 

cabíveis. 

 

5.11. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a 

fiscalização do recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em 

relatório, cuja cópia será encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das 

irregularidades apontadas. A fiscalização da Administração em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução 

do objeto do Contrato.  

 

5.12. O Município fiscalizará periodicamente o transporte, analisando a frequência de ponto e 

rotas e demais itens constantes no edital.  

 

5.13. O motorista terá que preencher diariamente uma planilha onde constará a saída e chegada 

do veículo com sua quilometragem rodada, que será supervisionada pelo fiscal responsável. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

 

6.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados.  

 

6.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados. 

 

6.2 – Das Obrigações da Contratada:  

6.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a. Executar o objeto desta licitação conforme condições estipuladas no Edital e Anexos.  

b. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução 

do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, 

indenizações e outras que por ventura venham a ser criadas pelo Poder Público.  
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c. Responder pelos danos causados à Administração e a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, durante a execução dos serviços.  

d. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.  

e. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 

na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a Administração Pública.  

f. É vedado ao Licitante Vencedor subcontratar outra Empresa para execução do objeto deste 

Pregão Eletrônico. 

g. Estar devidamente organizada e registrada na Prefeitura e demais órgãos competentes. 

h. Arquivar no registro comercial todas as alterações de seus atos constitutivos ou estatutários.  

i. Cumprir as disposições da Legislação Federal, Estadual e Municipal a que estiver sujeita.  

j. Cumprir as disposições dos contratos coletivos de trabalhos e as demais disposições a que 

estiver sujeita.  

k. Observar itinerários e programas de horários aprovados pelo Município de União da Vitória – PR 

(Secretaria Municipal de Saúde);  

l. Cumprir todas as obrigações e deveres deste regulamento e de instruções pertinentes. 

m. Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros.  

 

6.3. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO  

6.3.1. Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação 

federal, deverão sujeitar-se ao seguinte:  

a. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 

b. Registro como veículo de passageiros; 

c. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 

d. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior 

dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

e. Cintos de segurança em número igual à lotação;  

f. Extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN.  

g. Identificação do motorista, em local visível.  

h. Os veículos a serem utilizados não poderão ter ano de fabricação inferior a 2002 e deverão ser 

mantidos em ótimo estado de limpeza, conservação e manutenção, em especial nos itens 

referentes à segurança. 

i. Comprovante do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) na 

prestação de serviço de transporte adjudicada.  

j. Em caso de troca, o veículo substituto deverá atender a todos os requisitos exigidos e, os 

documentos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Administração para 

aprovação, antes do início do transporte com o novo veículo.  

k. Na hipótese de problemas com o veículo durante o trajeto, a empresa transportadora é 

responsável pela substituição imediata do mesmo e condução dos alunos, de forma segura ao 

seu destino, cuja situação deve ser prontamente reportada a Secretaria responsável para 

conhecimento.  

l. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 

 

6.4. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO CONDUTOR  
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6.4.1. Apresentar documentação que ateste o cumprimento pelo motorista, que efetuará o 

serviço, das exigências previstas no Artigo 138, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 

9.503, de 23 de setembro de 1997, ou seja:  

a. Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;  

b. Ser habilitado na categoria D (inciso I, art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997);  

c. Não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante 

os doze últimos meses;  

d. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN (inciso IV, 

Art. 145, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e art. 33 da Resolução nº 168, de 14 de 

dezembro de 2004, atualizada do CONTRAN). Por igual, deverá apresentar a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS – dos motoristas, devidamente anotada pela licitante, ou 

Ficha de Registro de Empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, ou, 

ainda, contrato social e último aditivo, se houver, caso o motorista seja sócio;  

e. Apresentar documentação que atenda o Artigo nº 329, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997 – Código de Trânsito Brasileiro.  

f. O Condutor obrigatoriamente deverá, ser o mesmo mencionado no Laudo de Vistoria da DRP; 

sendo que, na hipótese de ocorrer a substituição do condutor, a empresa deverá providenciar 

novo Laudo; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. É vedada à Contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, ou a 

cessão ou transferência do Contrato, ainda que parcial, para outra empresa, sendo nulo de pleno 

direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível das cominações legais e 

contratuais. 

 

CLÁUSULA OITAVA – ANTICORRUPÇÃO 

8.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei 

Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 

contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 

seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto 

por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 

ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal 

ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do 

presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. Excetuados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comunicados e comprovados 

pela Contratada, o não cumprimento das obrigações contratuais sujeita a Contratada às sanções 

previstas nos incisos I, II e IV do artigo 87 e artigo 78, seus incisos e parágrafo único da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

PARAGRAFO ÚNICO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 
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Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2% (dois 

por cento) sobre o valor total do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. O presente instrumento Contratual poderá ser rescindido mediante mútuo acordo entre as 

partes ou unilateralmente pelo Contratante, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados 

no artigo 78, seus incisos e parágrafo único, e no artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações, ficando o Contratante obrigado ao pagamento a Contratada pelos serviços prestados 

até então. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA NOVAÇÃO 

11.1. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção pelas partes contratante, 

do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistem pelo Contrato, ou a 

concordância com o atraso no cumprimento ou inadimplemento de obrigações da outra parte, 

não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exigidos a qualquer momento e 

não alterarão, de modo algum, as condições estipuladas no Contrato, nem obrigarão as partes, 

relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

12.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 

8.666/93, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

13.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será 

feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 

documentos ou cartas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 8.666/93, e dos Princípios 

Gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 

15.1. Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do 

Município, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61°, parágrafo 1º 

da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

16.1. Após a entrega do relatório final e apresentação às autoridades competentes, eventuais 

reuniões e acompanhamentos ficarão a cargo da Contratada. 

 

16.2. O desenvolvimento das ideias, propostas e conceitos, se viabilizados, serão objeto de 

propostas específicas de serviços, com escopo, prazos e condições financeiras a serem 

definidas de comum acordo. 
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16.3. A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável por atos praticados 

perante terceiros, excluindo o Contratante de quaisquer reclamações e/ou indenizações. Serão 

de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive à responsabilidade civil 

e ao ressarcimento eventual de danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a 

terceiros. 

 

16.4. A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato e de 

todas as condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento como 

elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e 

qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 

administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias 

para que possa produzir os efeitos legais. 

 

 

União da Vitória (PR), 16 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

CONTRATADA 

BITUR TRANSPORTADORA  

TURÍSTICA LTDA 

CNPJ nº 00.579.954/0001-09 

 CONTRATANTE 

HILTON SANTIN ROVEDA 

RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 

CPF/MF n.º 030.419.409-30 

   

1ª  2ª 

 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 


