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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 7.499/14 
PROCESSO Nº 46.181/14 
Inexigibilidade de Licitação - Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSE SAÚDE, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BAURU E A EMPRESA TRANSURB – ASSOCIAÇÃO 
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU-SP. 

 
 O presente Contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE  BAURU, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante 
denominado “CONTRATANTE” , neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ FERNANDO 
CASQUEL MONTI , por força dos Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos 
alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa TRANSURB – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU-SP, estabelecida na cidade de Bauru/SP, na Rua 
Ezequiel Ramos, nº 6-77, Bairro: Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.208.850/0001-01, daqui em diante denominada 
“CONTRATADA” , representada neste ato pelo Sr. JOSÉ ANTONIO JACOMELLI , portador do RG nº 16.848.527-8 e do 
CPF nº 043.198.908-76. 
 
 As partes assim identificadas pactuam o presente Contrato, cuja celebração reger-se-á pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação dada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto quanto as 
cláusulas e condições do Processo nº 46.181/14 – Edital de licitação SMS 419/14, bem como as seguintes: 
 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 
 
1.1. A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
n° 46.181/14 a fornecer ao CONTRATANTE 204.000 (duzentos e quatro mil) unidades de Passe Saúde para utilização na 
atenção básica, atendimento especializado, serviços de urgência e emergência, mandados judiciais e programa DST/AIDS, 
conforme Anexo I do edital.  
 

Cláusula Segunda: DO PRAZO 
 
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos; nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
 

Cláusula Terceira: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
3.1. A CONTRATADA efetuará entrega em nome da Prefeitura Municipal de Bauru conforme solicitação emitida 
pelo Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Cláusula Quarta: DO PREÇO, DOTAÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
4.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento descrito na Cláusula Primeira, o valor total 
de R$ 577.320,00 (quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte reais), que será suportado pela dotação orçamentária:  
 

� R$ 536.568,00 - Ficha 221; E39; SE 99; V 04; CC 123; DR 01.310.000 – SAÚDE GERAL 
� R$ 40.752,00 - Ficha 245; E39; SE 99; V 04; CC 123; DR 05.300.063 – Incentivo DST/AIDS 

 
4.2. O pagamento será efetuado após 5º (quinto) dia útil da apresentação da Nota Fiscal na Secretaria Municipal 
de Economia e Finanças, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA, 
obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade. 
 
4.3. Será concedido reajuste de preços de acordo com os reajustes autorizados pelo Município de Bauru – 
EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru. 
 
4.4. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de 
habilitação, comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 
 
4.5. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.3., implicará na suspensão do(s) 
pagamento(s) até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 
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4.6. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, nos termos do previsto no item 4.4. 
 

Cláusula Quinta: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
 
5.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE 
reserva-se o direito de rescindir o contrato ou aplicar multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o 
valor do contrato, além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quais sejam: 
 

5.1. advertência; 
 
5.2. multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral; 
 
5.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
 
5.4. 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 perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no  inciso anterior. 

 
 

Cláusula Sexta: CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. O presente Contrato reger-se-á nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, sendo recebido e 
aceito pela CONTRATADA todos os direitos inerentes ao CONTRATANTE para a rescisão administrativa prevista no Art. 78, 
do mesmo diploma legal. 
 
6.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo contrato, as condições de habilitação exigidas no 
certame licitatório.  
 
6.3. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, são 
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1.993.  
 
6.4.  O CONTRATANTE se reserva ao direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 
solicitar a sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de Licitação n° SMS 419/14 e do 
presente contrato.  
 
6.5. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este Contrato, no todo ou em parte, bem como, não poderá 
caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do 
CONTRATANTE. 
 
6.6. Fica reservado à Administração o direito de anular ou revogar o presente contrato, por motivo devidamente 
fundamentado, sem que caiba em tal hipótese, a CONTRATADA, indenização, compensação ou vantagem à qualquer título, 
ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 59, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, atualizada pela Lei Federal 
nº 8.883, de 08 de junho de 1.994. 
 
6.7. A CONTRATADA deverá emitir uma Nota Fiscal onde deverá estar expresso: MUNICÍPIO DE BAURU, 
Praça das Cerejeiras, nº 1-59 – CNPJ nº 46.137.410/0001-80, número do Processo e número do Contrato. 
 
6.8. A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o art. 65, § 1º 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
 
6.9. Para as questões que se suscitarem entre os Contratantes, e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 
administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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 Por estarem as partes justas e de pleno acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 Bauru (SP), 10 de setembro de 2.014. 

 
 
 
 
 

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO JACOMELLI 
TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU-SP 
 
 
 
 
 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________________________________ _______________________________________________ 
NOME:       NOME: 
RG:       RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO  
 
 
 
 
MUNICÍPIO DE BAURU 
 
 
ÓRGÃO OU ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde 
 
 
CONTRATANTE:  Município de Bauru 
 
 
CONTRATADA:  TRANSURB-ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 

PASSAGEIROS DE BAURU-SP 
 
 
CONTRATO (Nº DE ORIGEM):  7.499/14 
 
 
OBJETO:  A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 
46.181/14 a fornecer ao CONTRATANTE 204.000 (duzentos e quatro mil) unidades de Passe Saúde para utilização na atenção 
básica, atendimento especializado, serviços de urgência e emergência, mandados judiciais e programa DST/AIDS, conforme 
Anexo I do edital. 
 
 
  Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e 
de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 
 
  Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 
de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 
Bauru (SP), 10 de setembro de 2.014. 

 
 
 
 
 

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO JACOMELLI 
TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU-SP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDIC O ANÁLOGO E/OU TERMO 
ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR  

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE BAURU 
 
 
ÓRGÃO OU ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde 
 
 
CONTRATANTE:  Município de Bauru 
 
 
CONTRATADA:  TRANSURB-ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 

PASSAGEIROS DE BAURU-SP 
 
 
CONTRATO (Nº DE ORIGEM):  7.499/14 
 
 
OBJETO:  A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 
46.181/14 a fornecer ao CONTRATANTE 204.000 (duzentos e quatro mil) unidades de Passe Saúde para utilização na atenção 
básica, atendimento especializado, serviços de urgência e emergência, mandados judiciais e programa DST/AIDS, conforme 
Anexo I do edital. 
 
 
NOME: José Fernando Casquel Monti 
CARGO: Secretário Municipal de Saúde 
RG Nº: 8.089.423-9 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Padre João, n° 17-30 – aptº 46 B 
CEP: 17.012-020 
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua José Aiello, nº 3-30 – Bairro Santa Clara 
TELEFONE: 3227-5508 / 3223-9911 / 9872-9911 
E-MAIL: saude@bauru.sp.gov.br 
 
 
(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais 
exercendo o mandato ou cargo 
 
 
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP  
 
 
NOME: José Fernando Casquel Monti 
CARGO: Secretário Municipal de Saúde 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua José Aiello, n° 3-30 - Bairro Santa Clara – Bauru – SP 
TELEFONE E FAX: 3227-5508 / 3223-9911 / 9872-9911 
E-MAIL:  saude@bauru.sp.gov.br 
 

 
 


