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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2018. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

1.1 Pelo presente instrumento de CONTRATO que entre si fazem, por um lado, o Município de 
São Félix do Araguaia - MT, estabelecida à Avenida Araguaia nº 248, Centro, CNPJ nº 
03.918.869/0001-08, neste ato representada por sua Prefeita Municipal Sra. JANAILZA 
TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado, nesta cidade de São 
Félix do Araguaia  -MT, portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, 
de um lado, doravante denominada CONTRATANTE e, por outro lado, EMPRESA: VOE MAIS 
SFA TAXI AEREO LTDA - ME, CNPJ 19.698.289/0001-92, com sede na Av. Dom Pedro 

Casaldaliga, nº. 240 Bairro: Vila São Jose, na Cidade de São Félix do Araguaia - MT, 
CEP:78.678-000, representada neste ato pelo Diretor Sócio: Sr. JOAO OSVANDO BORGES DE 
QUEIROZ SOCORRO, CPF 028.606.491-07, portador da cédula de identidade 001660474 
SEJSP – MS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o Contrato de 
prestação de serviços de  horas voos, com integral observância da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui do presente objeto deste contrato administrativo nº 010/2018:  
 
 

Item 

Descrição Valor Unit 
R$ 

Valor    
Total R$ 

1 

*(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, SENDO 130 (CENTO E TRINTA) 

HORAS/VÔOS, PARA AVIÃO MONOMOTOR QUE DEVERA TER CAPACIDADE PARA 03 

(TRÊS) PASSAGEIRO E 01(UM) TRIPULANTE COM DISPONIBILIDADE DIÁRIA, PARA 

ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DESLOCAMENTOS DENTRO DO 

MUNICÍPIO, DENTRO DO ESTADO E OUTRAS CAPITAIS COMO: CUIABÁ – MT, PALMAS 

TO, GURUPI – TO, AGUA BOA – MT, BARRA DO GARÇAS – MT, CONFRESA – MT, 

GOIÂNIA – GO, RONDONÓPOLIS – MT, TANGARÁ DA SERRA – MT, CÁCERES – MT, 

PRIMAVERA DO LESTE – MT, ESPIGÃO DO LESTE- MT E ALTO BOA VISTA - MT. 

1.670,00 

 
 

217.100,00 

  CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O presente contrato de prestação de serviços será executado na forma de execução 
indireta, e remunerado na forma de empreitada por preço unitário, por horas voos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Os serviços de que trata o presente Contrato será prestado exclusivamente nos casos de 
Tratamento fora do Domicilio TFD, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA QUARTA - TRAJETO 

4.1 - O trajeto a ser percorrido pela CONTRATADA, para a rota a ela adjudicada, será o 
seguinte:  

ITEM DESCRIÇÃO 

1.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Cuiabá - MT 

2.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Palmas - TO 

3.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Gurupi - TO 

4.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Agua Boa - MT 
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5.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Barra do Garças - MT 

6.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Confresa - MT 

7.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Goiânia – GO 

8.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Rondonópolis - MT 

9.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Tangará da Serra - MT 

10.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Cáceres - MT 

11.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Primavera do Leste - MT 

12.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Espigão do leste - MT 

13.  Frete Aéreo de São Félix do Araguaia a Alto Boa Vista - MT 

4.1.1 - Qualquer alteração no trajeto será comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde, 
que se aprovado pela autoridade superior, será formalizada através de termo aditivo ao 
presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E ADITIVO 

5.1 – O presente Contrato obedece aos recursos orçamentários do exercício de 2018, conforme 
necessidade da administração em especial secretaria municipal de saúde, vigorando de 
23/03/2018 e término em 23/03/2019. 

5.2 – É vedado a CONTRATADA transferir a ata de registro de preços oriundo desta licitação a 
terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa da CONTRATANTE;  

5.2.1 - Ressalva-se à CONTRATANTE o direito de promover prorrogação de prazo, alteração 
contratual com variação de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, a qual se 
formalizará através de Termo Aditivo (art.57 e 65 da Lei 8.666/93). 

CLÁUSULA SEXTA - VALOR FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTOS 

6.1 - O valor do presente contrato administrativo é de R$ 217.100,00 (duzentos e dezessete 
mil e cem reais), que será pago à CONTRATADA pela prestação dos serviços relativos à 
remuneração de horas voos; 

6.1.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela CONTRATANTE, sendo efetivados 
em até 10(dez) dias do mês seguinte à prestação dos serviços executados, mediante 
apresentação da fatura pertinente por parte da CONTRATADA, e comprovante de quitação do 
seguro APP, com visto da Secretaria Municipal de Saúde; 

6.2 – Os preços que vigorarão no contrato corresponderão aos preços unitários constantes da 
proposta da CONTRATADA; 

6.3 – Os referidos preços constituirão, a qualquer título à única e completa remuneração pela 
adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

6.4 – Os preços constantes nas propostas serão fixos e irreajustáveis, durante a vigência do 
contrato, somente serão corrigidos se for instituída nova política econômico-financeira que 
assim o estabeleça se devidamente comprovado, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO 
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7.1 – Os serviços serão fiscalizados pela CONTRATANTE, através do servidor designado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, o qual será responsável pela fiscalização dos serviços ora 
contratados, objetivando a perfeita e fiel execução deste contrato; 

7.2 – Caberá ao fiscal exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir 
todas as disposições da Lei, do presente edital e respectivo contrato; 

7.3 - Todo aeronave deverá dispor de um livro de queixas, com páginas numeradas para serem 
registradas todas irregularidades apresentadas pelo condutor e usuários das aeronaves; 

7.4 – Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento das obrigações, a 
CONTRATANTE adotará as providências legais e contratuais, inclusive a aplicação de 
penalidade quando for o caso; 

7.5 – A CONTRATADA deverá permitir ao servidor da fiscalização, livre acesso a aeronave 
fornecendo informações quando solicitadas e acatando todas sugestões e orientações 
necessárias ao bom desempenho do serviço contratado; 

7.6 - Se, por qualquer motivo o piloto em serviço, infligir a lei de trânsito aéreo e sofrer multa 
gravíssima, dará o pleno direito, a critério da CONTRATANTE, o cancelamento do presente 
contrato; 

7.7 – A CONTRATANTE poderá, no decorrer da execução dos serviços, propor a substituição 
das aeronaves ou do condutor, desde que resultem em vantagens evidentes à boa qualidade 
dos mesmos, sem ônus adicionais para o Município. 

7.8 – A CONTRATANTE poderá no decorrer da execução dos serviços, alterar o trajeto ou 
percurso contratados, para perfeita adequação dos serviços e atendimentos, mediante termo 
aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

8.1 São obrigações da ADJUDICATÁRIA: 

a) Arcar com todas as despesas necessárias à prestação dos serviços, referentes à aeronave e 
piloto utilizado, bem como encargos sociais, trabalhistas e fiscais e impostos, taxas, multas, 
abastecimentos, peças de reposição, pneus, abastecimentos, dentre outros; 

b) Cumprir rigorosamente os horários e trajetos definidos neste instrumento, sob pena de 
aplicação das sanções previstas; 

c) Zelar pela segurança dos passageiros, mantendo a aeronave equipado com todos os 

equipamentos de segurança exigidos por lei específica; 

d) Manter a aeronave em perfeitas condições de uso e tráfego, mantendo todas as condições 
exigidas por ocasião da vistoria; 

e) Manter a aeronave um livro, com folhas numeradas, para registro de ocorrências e/ou 
reclamações; 

f) Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos causados ao Município e/ou a terceiros 
em detrimento da execução deste contrato; 

g) Atender as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do fiscal nomeado; 

h) Permitir ao fiscal indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, livre acesso, fornecendo 
informações necessárias, quando solicitadas; 
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i) O condutor responsabilizará pela ordem e disciplina ocupantes da aeronave durante a 
viagem, mantendo o respeito, no trato para com os mesmos; 

j) A aeronave deverá estar sempre limpa e o piloto deverá estar com trajes adequados, se 
possível uniformizado; 

l) Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas no edital. 

8.2 – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos ao tempo e modo previstos neste Contrato; 

b) Inspecionar e fiscalizar a execução dos serviços ora contratados através do fiscal nomeado 

pela Secretaria Municipal de Saúde; 

c) Oferecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à perfeita execução do contrato; 

d) Cancelar o contrato de pleno direito quando houver inflação gravíssima às leis de trânsito 
vigente por parte da Adjudicatária vencedora; 

e) Propor a substituição da aeronave, do piloto e do trajeto, no decorrer da execução dos 
serviços ora licitados, quando necessário, para perfeita adequação às necessidades do 
Município. 

f) Fiscalizar as condições de habilitação exigidas no edital, bem como exigir que a 
CONTRATADA mantenha o laudo de vistoria da aeronave sempre em plena vigência. 

g) Cancelar Ata de Registro de Preço quando, por força de fusão ou incorporação da 
CONTRATADA, bem como associação com terceiros, cessão da posição contratual, cisão, não 
for comunicado ao CONTRATANTE até 05 (cinco) dias úteis dos respectivos atos, devidamente 
registrados; 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

9.1 – Este instrumento poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da lei nº 
8.666/93 e alterações, sempre através de termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas no Edital, na proposta e 
no presente contrato, responderá a CONTRATADA pelas sanções legais previstas nos artigos 
86 a 88 da lei nº 8.666/93 e alterações, sem prejuízo da responsabilização civil e penal, 
cabíveis; 

10.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

10.2.1) 1% (um por cento) por dia, até o 7º (sétimo) dia de atraso, sobre o valor dos serviços 
não efetivados; 

10.2.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não efetivado, no caso de atraso superior 
a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da Ata de Registro de Preços; 

10.2.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, se o adjudicatário desistir da avenca. 

10.3 - As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato; 
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10.4 - O recolhimento das multas referidas nos subitens acima deverá ser feito, pelo 
MUNICÍPIO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for intimado o 
devedor; 

10.5 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS. 

11.1 - Todos os tributos que incidirem sobre o Contrato ou atividades que constituem seu 
objeto, deverá ser pagos, regularmente pela CONTRATADA, e por sua conta exclusiva; 

11.2 – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, a qual se obriga a 
saldar na época devida; 

11.3 – Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais 
e ou morte que ocorram durante a execução do contrato, em consequência de tal execução, e 
os casos fortuitos e de força maior previstos na legislação brasileira, são de responsabilidade 
da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 - A Dotação Orçamentária destinada a acobertar a despesa desta contratação correrá por 
conta de dotação específica da Secretaria Municipal de Saúde, do exercício de 2018,  

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 01 – Gabinete do Secretario 
Projeto Atividade – 2.047 Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretario 
Elemento: 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção 
Código reduzido: 205 
 
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 01 – Gabinete do Secretario 
Projeto Atividade – 2.047 Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretario 
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código reduzido: 207 
 
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 01 – Gabinete do Secretario 
Projeto Atividade – 1.069 Apoio ao tratamento Fora do Município 
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código reduzido: 210 
 
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 01 – Gabinete do Secretario 
Projeto Atividade – 2053- Assistência de media e Alta Complexidade Ambulatorial 
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código reduzido: 254 

• As despesas que seguir(em) no(s) exercício(s) subsequente(s) correrá(ao) à conta 
da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) que for(em) consignada(s) no orçamento do 
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Município e as alterações se processarão por meio de simples procedimento 

administrativo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – Poderá ocorrer rescisão do contrato, nos termos dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações; 

13.2 – Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à 
CONTRATADA, esta se obriga a entregar os serviços, não criando obstáculos de qualquer 
natureza; 

13.3 – Havendo rescisão do contrato a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços 
efetivamente realizados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados 
a favor do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME LEGAL 

14.1 - O presente contrato rege-se basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais 
constantes do Edital de licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 006/2018, que fazem 
parte integrante deste instrumento. Em suas partes omissas reger-se-á pelas leis vigentes no 
País que rege a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1 - Elegem as partes contratantes o foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, para 
dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com renúncia expressa por 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justos e contratados, 
firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas que também o assinam. 

 

São Félix do Araguaia - MT em 23 de março de 2018. 

 
 

MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 

EMPRESA: VOE MAIS SFA TAXI AEREO LTDA – ME 
 CNPJ 19.698.289/0001-92 

FORNECEDORA DO SERVIÇO 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS 

1) _______________________________ CPF 2) _______________________________ CPF 
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