
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

Av. Vitória, 167- Cruz Machado-Pr CEP84620-000 
CNPJ 76.339.688/0001-09- Cruz Machado — PR 

EXTRATO DE CONTRATO N°02312020 
PROCESSO N°011/2020 
Pregão Eletrônico N°008/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: TRANSPORTE ESCOLAR M & K VIAGENS E TURISMO 

• 	 OBJETO: É objeto desta licitação p seleção de sociedade empresária especializada objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Universitário com destino 
aos Colégios Técnicos, Faculdades e Universidades de União da Vitória-PR e Porto União-SC, 
pelo período de 12 (doze) meses, 

DO VALOR: R$ 98.658,00 (noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais) 
PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses 
APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante. 

FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. 

U 

CONTRATANTE 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado 	Transporte Escolar M & K Viagens e Turismo 



Pu &t .Z?ltL. 

Cruz .Machado 

PREGÃO PRESENCIAL N° 00812020 

PROCESSO N°11/2020 

CONTRATO N° 02312020 

O MUNICíPIO DE CRUZ MACHADO, pessoa jurídica de direito público, situada na Avenida 
Vitória, 251, inscrita no CNPJ sob n° 76.339.68810001-09, a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Senhor Euclides Pasa, portador da 
cédula de identidade R.G. n° 2.263.701 SSP/PR, CPF n°353.180.319-00, e a empresa 

TRANSPORTE ME & K VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob n° 18.429.37510001-37, localizada na Rua Constante Otto no município 
de Cruz Machado/PR a seguir depominada CONTRATADA, representada por Cecílio Maio 10 , 
portador(a) da cédula de identidade R.O. n° 14,144.229-5 11/PR, e inscrito(a) no CPF sob n° 
653.047.309-25 residente e domiciliado(a) na Rua Constante Otto,103, no município, de Cruz 
Machado/PR firmam o presente contrato nos termos da Lei. n° 8.666193 e alterações 
posteriores, pela proposta da contratada datada •de 05 de março e nas condições que 
estipulam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Universitário com destino 
aos Colégios Técnicos, Faculdades e. Universidades de União da Vitória-PR e Porto União-SÇ, 
pelo período de 12 (doze) meses, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 
1 deste edital 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO, VEíCULO E MOTORISTA. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução 
indireta, em regime de prestação de serviços de transporte coletivo para alunos da rede básica 
de educação. 

Parágrafo Segundo - Os veículQs que executarão os serviços são: VOLKS BUSSCAR EL 
BUSS R, placa ATI-2631, ano 2006. 

Parágrafo Terceiro - Os funcionários da empresa credenciada para execução dos serviços 
ganho no certame serão: SERGIO KASNOÇH, CNH sob número 1333070756 categoria D. 

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória prestação dos serviços indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global no exercício 
financeiro de 2020 e 2021 R$ 98.658,00 (noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais) 
que deverá ser pago em parcelas de acordo com a prestação de serviço seguindo cronograma 
e de acordo com a linha e a quilometragem efetivamente realizada, nos preços conforme 
proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos relativos à prestação dos serviços serão feitos por 
crédito em Conta corrente no Banco indicado pelo fornecedor, por intermédio do Banco do 
Brasil, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente á prestação dos serviços, em que for 
constatada a efetiva prestação dos serviços, e aceitação das Notas Fiscais/Faturas, se 
nenhuma irregularidade for constatada. 

Parágrafo Segundo - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada no verso pelo responsável do Departamento de Transportes, 
comprovando que o serviço foi executado em conformidade com as condições estabelecidas 
neste Edital, Anexos, Cronograrna, juntamente com o relatório diário da quilometragem 
realizada: 

a) Descrição dos serviços prestados, com quantidades, valores unitário e total; 

b) Numero do processo licitatório. 

c) Número do Contrato. 

Parágrafo Terceiro- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de aliquotas de 
impostos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do presente edital, em função de 
alterações na legislação pertinente. 

Parágrafo Quarto - As quilometragens percorridas diariamente serão controladas pelo 
Departamento Municipal de Transporte. 

Parágrafo Quinto - Será retido na fonte pagadora o Imposto Sobre Serviço (ISS). 

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO E VISTORIA 

Parágrafo Primeiro - O serviço objeto da presente licitação será fiscalizado e vistoriado 
periodicamente pela Comissão de Transporte Escolar Municipal. 

Parágrafo Segundo - O veículo apresentado na proposta, destinado à prestação do serviço, 
será vistoriado pela Comissão de Transporte Escolar Municipal, com emissão de LAUDO da 
verificação de atendimento das condições mínimas estabelecidas na Clausula Sétima letra a) e 
b) do presente Contrato, sendo que, a não apresentação do veiculo com a Documentação 
pertinente para analise, na data e local declinado pela Comissão, enseja a rescisão do 
Contrato com as consequências contratuais e as previstas na Lei 8.666193. 

Parágrafo Terceiro - Os serviços objeto do contrato serão fiscalizados pela Comissão de 
Transporte Escolar Municipal durante o prazo de vigência do Contrato, para avaliação das 
condições técnicas do veículo, bem como condutor, devendo a Contratada facilitar o acesso da 
Comissão a todas as informações necessárias, sob pena de rescisão Contratual. 

Parágrafo Quarto - Fica responsável pela fiscalização, do objeto ora Contrato, o servidor(a) 
Sr.(a) Luiz Fernando Soares Gabelini. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Parágrafo Primeiro - Os serviços serão prestados em conformidade com o Cronograma 
estabelecido no exercício financeiro, sendo para o ano de 2020. 

Parágrafo Segundo - Os demais exercícios serão seguidos conforme Calendário escolar 
repassado pelo Núcleo Regional de Educação no inicio de cada ano letivo. 

Parágrafo Terceiro - Os serviços serão prestados somente em dias letivos, conforme 
calendário escolar de cada ano, enquanto perdurar a vigência do presente Contrato. 

Parágrafo Quarto - O Municipio reserva-se o direito de alterar a qualquer tempo, os roteiros 
das linhas do Transporte Escolar, sempre que esta medida justificar-se como 
comprovadamente necessária para adequação ao atendimento do transporte de alunos em 
cada localidade escolar, bem coro poderá suprimir linhas, se assim ditar a conveniência 
administrativa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Manter na prestação dos serviços veiculo apropriado à finalidade, compatível com o número 
de alunos usuários do transporte em cada tem/linha, o qual deverá apresentar perfeito estado 
de conservação: quanto à carroceria parte interna e externa, pintura, bancos, faróis, lanternas, 
vidros, assoalho, pneus novos ou semi-novos, mecânica e parte elétrica em perfeito 
funcionamento, e possuir itens de segurança pertinente ao transporte coletivo de pessoas. 

b) Manter no veículo Condutor devidamente habilitado com Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria "D"ou superior e manter vínculo de trabalho com o mesmo, podendo ser através de 
Contrato de prestação de serviços e/ou Contrato de Trabalho. 

c) Responder pelas ações e omissões de seus fornecedores e prestadores de serviços, 
pessoas diretamente e indiretamente empregadas pelos mesmos, assim como por ações e 
omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma disposição deste Contrato criará 
relação contratual com qualquer fornecedor, subcontratado e o CONTRATANTE. 

d) Fornecer sempre que solicitado, elementos necessários à avaliação do desempenho dos 
serviços objeto deste Contrato e elaborar relatórios específicos, quando solicitado; 

e) Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes da prestação dos serviços, com: Veiculo 
manutenção, materiais, equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, devendo 
preservar, indenizar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, 
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, resultante desta Contratação; 

f) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, tributários, 
taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a prestação dos serviços 
objeto deste Contrato; 
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g) Executar os serviços e cumprir suas obrigações com diligência, eficiência, racionalidade e 
economia, de acordo com as técnicas e práticas atualizadas, reconhecidas e utilizadas pelo 
círculo profissional e acadêmico pertinente, e com a legislação vigente; 

h) Manter os contatos com a CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais determinados de urgência; 

i) Não participar, direta ou indiretamente, de qualquer negócio ou atividade profissional que 
possa conflitar com as atividades sob sua responsabilidade, nos termos deste Contrato. 

j) Responsabilizar-se pelos estudantes, e a terceiros, pelos danos que resultarem de sua 
imperícia, negligência e imprudência, inclusive pela culpa de seus empregados/prepostos, 
segundo os princípios gerais da responsabilidade durante o translado dos mesmos dentro de 
seu veículo. 

k) Providenciar a imediata substituição do veículo quando este apresentar defeitos, a fim de 
evitar a paralisação dos serviços, inclusive, proceder ao translado dos estudantes para outro 
veículo quando verificar defeito no veículo durante o percurso da respectiva linha. 

1) Proceder às revisões periódicas no (s) veículo(s)- Sendo que, fica a administração pública 
autorizada a proceder à vistoria no(s) veículo(s) e, caso seja constatada a ausência ou 
deficiência em quaisquer itens de segurança, da qual a Contratada deverá providenciar a 
imediata substituição do veículo na respectiva Linha, sob pena de ser rescisão Contratual, sem 
prejuízo das demais cominações legais. 

m) Todas as despesas de manuenção bem como possíveis multas aplicadas aos veículos 
serão de responsabilidade única de contratada. 

n) A Contratada somente poderá realizar o transporte dos estudantes nos dias letivos, bem 
como os pertences escolares, sendo vedado o transporte de objetos, utensílios, animais e 
outros, sob pena de rescisão do presente contrato. 

o) A Contratada deverá exigir determinar à disciplina, a ordem, a moralidade, orespeito e 
integridade entre os alunos, bem como proibir o uso de bebidas alcoólicas dentro dos veículos. 

p) Manter o veículo sempre limpo, e em ótimo estado de conservação. 

q) Manter atualizada sempre que vencidas as CND do INSS e FGTS durante a vigência do 
Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem-se obrigações da CONTRATANTE: 

a) Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente 
Contrato; 

b) Efetuar os pagamentos devidos ã CONTRATADA, conforme valores, e prazos 
convencionados; 

c) Fornecer-lhe as informações disponíveis e necessárias à prestação dos serviços objeto do 
presente contrato; 
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d) Fiscalizar a execução do objeto contratual, através da Comissão especialmente designada. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os pagamentos decorrentes da presente licitação correrão por conta do recurso da seguinte 
Dotação Orçamentária. 

ffiM 
310 - 06.01 - 2.028-3.3.90.39.00.00.00 - 1.504 

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro - Pelo descumprimento na execução do contrato, ficará o contratado 
sujeito à multa moratória de 2%(dois por cento), ao dia de atraso, calculada sobre o valor total 
do pedido de fornecimento, do valor total do objeto solicitado. 

Parágrafo Segundo - Quem, convocado dentro do prazo de validadei da sua 
proposta/contrato, não celebrar o contrato, apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem 
prejuízo das multas definidas no presente edital e contrato e demais cominações legais, aplicar 
as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Cruz Machado pelo prazo de cinco anos, e; 

c} Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria administração que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade 
de aplicação de outras, prevista5 na Lei 8.666193, inclusive responsabilização do licitante 
vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

Parágrafo Quarto - As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem 
prejuízo das cominações na Lei no . 8.666193 e suas alterações e Decreto Municipal n°. 
117012007 de 2511012007. 

Parágrafo Quinto - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data do recebimento da comunicação. 

Parágrafo Sexto - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou Crédito existe no 
Município, em favor do licitante vencedor. 

Parágrafo Sétimo - As multas devidas pela CONTRATADA serão descontadas de quaisquer 
faturas apresentadas pela CONTRATADA ou ainda, se necessário, cobradas judicialmente. 
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Parágrafo Oitavo - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de Contratação do objeto do presente certame é 12 (doze) 
meses, e será contado a partir da data de assinatura do respectivo termo. 

Parágrafo Segundo - O prazo de Contratação poderá ser prorrogado em até 60 (sessenta) 
meses desde que o fornecedor esteja em conformidade com as exigências da Secretaria 
Municipal de Transporte (laudo), regulamentação de seus veículos junto aos débitos anuais 
Federais, Estaduais e Municipais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA .00 REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - O preço pelo qual será contrato o objeto da presente licitação não 
sofrerá reajuste pelo período de 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da 
proposta, após este período poderá ser revisto com base no INPC - índice Nacional de Preços 
ao Consumidor fornecido pelo IBGE, sendo a soma do acumulado dos últimos doze meses, 
índice que será aplicado ao respectivo preço do contrato. 

Parágrafo Segundo - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

Parágrafo Terceiro - Poderá as partes rever as condições das propostas, no que se refere ao 
equilíbrio econômico-financeiro dos preços em face de sulperveniência de norma Federal, 
Estadual ou Municipal aplicável à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro - Q presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos previstos nos art. 77, 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666193. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa prevista no ai. 77, da Lei n° 8.666193. 

Parágrafo Terceiro - O Município de Cruz Machado poderá rescindir o presente Contrato por 
Conveniência Administrativa, sem .que caiba indenização ao Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, telex, fax, e-mail a um dos seguintes 
endereços conforme o caso: a) Prefeitura Municipal de Cruz Machado- Av. Vitória n° 251, CEP 
84.620-000 - Cruz Machado Paraná, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - $UBCONTRATAÇÃO 
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Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 

objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LgGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 105012007 e subsidiariamente Lei no. 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666193, dos princípios gerais de direito, 
bem como do Pregão Presencial 11/2020 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir toda e qualquer questão 

oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por 
estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 
(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 
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Cruz Machado/PR, 30 de março de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Prefeito em Exercicio 

CONTRATANTE 

TRANSPORTE ME & K VIAGENS E IVRISMO LTDA 

ÇNPJ: 15.429.37510001-37 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

F 374.456.998-56 

	 o 
2° 	 2mk 

................... 
(CPF): 
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HELPMED SAUDE LTDA - ME 
CONTRATADA 

EXTRATO DE CONTRATO 
N°023/2020 

PROCESSO N° 01112020 
Pregão Eletrônico N° 01112020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: TRANSPORTE 
ESCOLAR M & K VIAGENS E 
TURISMO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada objeti-
vando a contratação de empre- 

'-a para prestação de serviços 
de Transporte Universitário com 
destino aos Colégios Técnicos, 
Faculdades e Universidades 
de União da Vitória-PR e Porto 
União-SC, pelo período de 12 
(doze) meses, 

DO VALOR: R$ 98.658,00 (no-
venta e oito mil seiscentos e cin-
quenta e oito reais) 
PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 
12 (doze) meses 
APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

,FORO: Comarca de União da 
Vitória, Estado do Paraná. 

Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado 

CONTRATANTE 

Transporte Escolar M & K Via- 
gens e Turismo 
CONTRATADA 

ci 


