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DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 56/2017/DPE/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 01263/2017

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N" 003/2017, ART.25,1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS
ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTES, QUE
ENTRE SI CELEBRAM DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO PIAUÍ E O SINDICATO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE
PASSAGEIROS DE TERESINA
TERMOS DA LEI FEDERAL N- 8.666/1993.

SETUT, NOS

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n°
41.263.856/0001-37, com sede Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-Pl, através
de sua Defensora Pública-Geral DRA. FIUVNCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA
NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG \f 1. 101.413 SSP-PI, CPF 470.488.323-04,
endereço profissional à Rua Nogueira Tapety. 138. Bairro dos Noivos, Teresina-PI, e de outro lado, o
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE
TERESINA - SETUT, CNPJ n° 23.648.975/0001-26, com sede na Av. Maranhão, n® 28,
Centro/Norte, Teresina/Pl, doravante denominada apenas CONTRATADA, neste ato representado por
seu representante legal HERBERT TERUÓ MIÚRA CAMPELO, portador da Cédula de Identidade
11° 1.035.938

na

com

SSP/PI e do CPF n° 382.858.003-34, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem
celebrar o presente TERMO, através de contratação direta por INEXIGIBILIDADE, considerando
Processo Administrativo n° 01263/2017. de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, bem como suas
respectivas alterações, mediante cláusulas e condições que se seguem.

o

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES
Os termos abaixo definidos têm o seguinte significado neste Contrato:

a) Cartão vale transporte “Mais Fácil” - É um cartão inteligente onde é armazenado o
crédito eletrônico para ser utilizado para pagar  a tarifa do transporte coletivo do município de Teresina
e Timon;

b) VT Mais Fácil - Vale Transporte Eletrônico;
c) VT’S - Vales Transportes:
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d) Validador - equipamento eletrônico instalado nos ônibus que integram o transporte
coletivo da região metropolitana de Teresina-PI, onde é apresentado o cartão Mais Fácil para pagar a
tarifa referente ao serviço de transporte urbano;

e) Carga a Bordo de Créditos Eletrônicos - recurso que permite transferir ao cartão Mais
Fácil o crédito eletrônico, comprado pela CONTRATANTE, em qualquer validador instalado
ônibus do transporte coletivo do município de Teresina, filiadas ao CONTRATADO;

f) SBE - sistema de bilhetagem eletrônica implantado no transporte coletivo
município de Teresina-PI e Timon;

g) Empresas filiadas ao CONTRATADO: todas

nos

no

empresas representadas peloas
contratado

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação dos seguintes serviços:
a) Fornecimento de créditos eletrônicos de vaies transportes, de acordo com os pedidos

efetuados pela CONTRATANTE:

b) Disponibilização do serviço de “Carga a Bordo” dos créditos eletrônicos de vales
transportes adquiridos pela CONTRATANTE, nos cartões “Mais Fácil”,
sistema de t]-ansporte do município de Teresina-PI e Timon-Ma;.

Parágrafo Primeiro - O cartão vale transporte “Mais Fácil” poderá ser utilizado também
como cartão de crédito.

nos ônibus coletivos do

Parágrafo Segundo - A função de cartão de crédito só será desbloqueada após o usuário
do cartão vale transporte “Mais Fácil
conveniada para preencher proposta de adesão e analise cadastral.

comparecer em algum posto de atendimento da empresa

Parágrafo Terceiro - A utilização da função cartão de crédito pelo usuário, após o
procedimento de desbloqueio previsto nesta cláusula, não estabelece responsabilidade entre a
Contratante (Defensoria Pública) Contratado (SETUT) pela utilização desta funçãoe 0 .

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE;

a) Efetuar o cadastramento no endereço eletrônico www.maisfacilteresina.com.br;
b) Efetuai as solicitações de créditos eletrônicos de vales transportes a serem carregados

nos cartões Mais Fácil, observando o intervalo mínimo de um dia útil entre cada pedido, com a
ressalva de que somente poderá ser realizado um pedido de carga por dia;

c) Informar aos usuários (funcionários; empregados; prestadores de serviço; etc.) sobre o
funcionamento dos cartões vale transporte “Mais Fácil”, incluindo, cuidados com os cartões,
substituições dos cartões danificados, extraviados, perdidos, roubados, destruídos e uso indevido do
cartão, bem como acerca da possibilidade de ativação da função
administradora de cartões de crédito responsável;

d) Efetuar, após o cadastramento previsto na alínea

Tartão de crédito” Junto à respectiva

a”, as solicitações de cartões e
créditos, bem como as inclusões, alterações e exclusões de dados, através do site disponibilizado pelo
CONTRATADO na internet, cujo endereço eletrônico  é www.maisfaciIteresina.com.br;
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e) Entregar o cartão de vale transporte eletrônico ao funcionário para o qual foi solicitado
0 cartao personalizado, alertando ao mesmo que o cartão não poderá ser utilizado ou emprestado a
terceiros, inclusive para outros funcionários;

f) Informar ao funcionário que, em caso de exoneração, este ficará com a guarda do
cartão e deverá apresentá-lo ao seu superior hierárquico;

Parágrafo Primeiro -
O CONTRATANTE está ciente de que o logw e a senha que

receber ao se cadastrar no site, são de uso pessoal e intransferível devendo ser tratados com o máximo
cuidado, evitando que pessoas não autorizadas tenham acesso aos mesmos realizando Operaçõescriminosas.

Paragrafo Segundo - Na eventualidade de perda, furto ou roubo do login ou da senha de
acesso ao site, o CONTRATANTE comunicará imediatamente ao CONTRATADO, por escrito, para
que os mesmos sejam bloqueados. O CONTRATADO não sendo cientificado desta ocorrência ficará
CONTRATANTE responsabilizado pelos atos que venham a ser praticados
credenciados.

0

por terceiros não

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Sao Obrigações do contratado, além daquelas já estipuladas no objeto deste contrato;

a) Manter a operação do SBE (Sistema de Bilhetagem Eletrônica);
b) Substituir cartões vale transporte “Mais Fácil” danificados, extraviados, furtados

roubados, mediante prévia solicitação e pagamento da respectiva taxa pela CONTRATANTE-

do contraÍInt?"

OU

AQUISIÇÕES DOS CARTÕES VALE TRANSPORTE MAIS FÁCIL

CLÁUSULA QUINTA
Os cartões de vale

roMTPATAximn . . t*'^”sporte “Mais Fácil”, deverão ser solicitados pela
CONTRATANTE, através do site www.maisfaciiteresina.com.br, mediante cadastramento prévio
desta, bem como dos usuários (funcionários; empregados; prestadores de serviço; etc.) beneficiados.

CLÁUSULA SEXTA

No ato do cadastramento a que se refere à cláusula anterior, a CONTRATANTE deverá
intormar quem serão os usuários (servidores/cidadãos que fizerem jus) beneficiados.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os cartões de vale transporte “Mais Fácil” solicitados, inclusive segundas vias serão
entregues a CONTRATANTE num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, na sede do CONTRATADO
localizada na Av. Maranhão, n“ 28, Centro/Norte, Teresina/PI, obedecendo a seu respectivo horário dè
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CLÁUSULA OITAVA

Para recebimento dos cartões de vale transporte “Mais Fácil
apresentar os seguintes documentos:

a CONTRATANTE deverá

a) Relatório de pedido de cartão emitido através do site www.maisfacUteresina.com br

b) O representante legal da CONTRATANTE delegará  a um servidor a retirada dos

cartões solicitados de acordo com a alínea anterior, através de autorização escrita em papel timbrado
constando nome e documento de identificação do responsável.

CLÁUSULA NONA - DA AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS

A CONTRATANTE deverá gerar o pedido para aquisição de créditos eletrônicos de vale
tiansporte através do site: www.maisfacilteresina.com.br.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS

Após geração do pedido dos créditos eletrônicos a CONTRATANTE deverá imprimir o
boleto bancário e efetuar o pagamento até a data do vencimento, obedecendo-se a tarifa oficial de
transporte urbano de Teresina vigente no período.

Paragrafo Primeiro - O.valor unitário do vale transporte eletrônico é de

Leais e trinta centavosj^onforme tarifa vigente sendo reajustado conforme ato do Poder Público
Municipal.

Parágrafo Segundo - Serão utilizados até 29.000 rvinte

pelo período de 12 fdoze) meses. Esse quantitativo é uma estimativa

necessidade da Defensoria Pública do Estado do Pianí

Parágrafo Terceiro - 0_valor médio anual é estimado de R$ 9.S.70Q.QQ fnovenm e nlnn^

nul e setecentos reais) para a prestação do serviço de fornecimento Hp nrpHUn. eletrônicos He v;,Ip.
transporte.s. ^

mil) vales-transportes
^será utilizado de acnrHn

e nove

com a

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os créditos eletrônicos estarão disponíveis para Carga a Bordo
instalados nos ônibus das empresas filiadas ao SETUT

após a solicitação de pedido de

nos validadores (catraca)

prazo máximo de até 03 (três) dias úteis,
carga requisitada pela CONTRATANTE

www.ma,sfacilteresina.com.br e mediante ofício do órgão público em papel timbrado com a assinatura

do responsável legal da CONTRATANTE(Secretario ou Superintendente), onde descreva em seu
conteúdo a quantidade de créditos, o valor de créditos e data prevista do pagamento em conformidade

com a data hmite do vencimento do boleto emitido pelo site no ato do pedido de carga realizado
endereço .www.maisfacilteresiiui.cnm hi-

,no

através de site

no

Parágrafo Único - A CONTRATANTE fica obrigada

transporte eletrônico que os cartões de vale transporte, deverão

adquiridos mensalmente, nos validadores instalados
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CONTRATADA, observando-se que a validade dos créditos eletrônicos é de até 60 (sessenta) dias

após suas respectivas disponibilizações em tais equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO: tOO

ELEMENTOS DE DESPESA: 339049.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REAJUSTE DA TARIFA

Em caso de reajuste da tarifa, após a geração do pedido e antes do pagamento do boleto
bancário, o valor que será descontado do crédito eletrônico armazenado no cartão vale transporte
Mais Fácil ’, quando o usuário apresentá-lo ao validador no interior do ônibus, será sempre o valor da

tarifa vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALIDADE CRÉDITOS

A validade dos créditos será de 60 (sessenta) dias contados a partir do dia primeiro do
mês de aquisição pela CONTRATANTE.

BLOQUEIOS E SUBSTITUIÇÕES DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE “MAIS FÁCIL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O manuseio do cartão vale transporte “Mais Fácil” deverá ser feito com cuidado, não

podendo ser dobrado, perfurado, amassado, molhado, nem exposto ao sol. calor, agentes abrasivos,
etc. Não é permitido afixar adesivos, nem escrever no cartão sobre o mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os cartões vale transporte “Mais Fácil”, danificados por uso inadequado, extraviados,
furtados ou roubados serão substituídos ônus à CONTRATANTE, conforme Portaria N°

43/2003, de 15 de Julho de 2003. mediante prévia solicitação desta, obedecendo

boleto emitido no ato da respectiva solicitação.

Parágrafo Único: O cartão pritneira via será entregue no prazo de 05 dias úteis

instituições públicas, conforme a lei municipal 3.148.

com

ao vencimento do

as

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

No caso de perda, extravio, destruição, danificação, furto ou roubo dos cartões de vale

transporte “Mais Facil”, a CONTRATANTE deverá imediatamente bloquear o cartão através do site
www.maisfacilteresina.com.br.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Em qualquer uma das ocorrências especificadas na Cláusula anterior, a CONTRATANTE
se responsabilizará pela utilização indevida dos créditos disponíveis no cartão por terceiros, até a data
do cancelamento/bloqueio.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Após 0 bloqueio dos caUÕes de vale transporte ‘'Mais Fácil’’ danificados, extraviados,

que solicitado,

gados com créditos eletrônicos remanescentes do cartão bloqueado,

no prazo de até 05 dias úteis contados da data de confirmação, pela respectiva instituição

íinanceiiíi/agcntc arrecadador, dc quitação do pagamento do boleto bancário referente à taxa de

indenizações dos cartões prevista neste contraio.

furtados ou roubados, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, desde

segundas vias desses canões. carreac

CLÁUSULA VIGÉSIMA

Os cartões de vaie transporte “Mais Fácil” terão garantia contra defeitos de fabricação de
90 (noventa dias), contados a partir da data de seu recebimento, sendo garantida sua reposição sem

nenhum ônus para a CONTRATANTE neste prazo. Vencido este prazo, será cobrado pela reposição
do cartão 0 mesmo valor correspondente ao fornecimento de 2“ via de cartões vale transporte Mais
Fácil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - INDENIZAÇÕES DE CARTÕES

O valor das segundas vias do cartão vale transporte Mais Fácil, será de 20 (vinte) tarifas

inteiras do transporte público coletivo municipal de Teresina-PI, conforme Lei Municipal 3.148/2002
regulamentada pela portaria 43.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA

O piesente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo-se ser aditado segundo Art.57, II da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

O CONTRATADO não se responsabiliza pelo não carregamento de créditos e qualquer
consequência advinda da falta destes, quando deixarem de ser atendidas quaisquer cláusulas e

condições deste contrato, especialmente quando o CONTRATANTE não informar aos usuários

da forma e prazo de carregamento dos créditos nos cartões de vale transporte eletrônico, bem
sobre o prazo de validade dos créditos.

acerca

como

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido, garantido o contraditório e a ampla defesa de pleno
direito pela CONTRATANTE. O Contrato poderá

independente de notificação judicial ou extrajudicial,

indenização à CONTRATADA nas seguintes hipóteses:

A) Descumprimento de qualquer cláusula contratual  e prazos estipulados;

B) Paralisação do fornecimento da prestação do serviço contratado por prazo superior a
03 (três) dias úteis após a solicitação feita pela CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior,

caso fortuito ou problemas técnicos do sistema de bilhetagem eletrônica devidamente comprovada
mediante ofício emitido pelo contratado.

ser rescindido pela CONTRATANTE,

sem que assistam quaisquer direitos de
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C) Cometimento de reiteradas irregularidades praticadas quando da prestação do serviço
do objeto contratado;

D) Falha de recolhimento de tributos em geral, encargos sociais e previdenciários,
relativos aos seus empregados;

E) Desatendimento às determinações emanadas da CONTRATANTE, quanto à prestação
do serviço do objeto contratado:

F) Dissolução da CONTRATADA;

G) Alteração social ou modificações da finalidade ou estrutura da CONTRATADA,
prejudique a execução deste Contrato;

H) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
detenninadas pela CONTRATANTE;

1) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente documentada, que impeça

que

a execução contratual.

24.1 - Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a

seu exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o
CONTRATADO cumpra integralniente a condição contratual infringida;

24.2 -
Por acordo das partes o presente Contrato poderá ser rescindido, atendida a

,  não cabendo ao CONTRATADO nenhuma indenização e
recebendo tão somente o valor da prestação do serviço fornecido até o ato rescisório.

24.3 - O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE

conveniência da CONTRATANTE,

nos casos de
rescisão, previstos nos arts. 77 a 80, da Lei Federal n." 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento das obrigações assumidas, excetuados ■

técnicos do sistema de biihetagem eletrônica devidamente comprovado via ofício emitido pelo
contratado, caso fortuito ou força maior, o CONTRATADO 

sujeitar-se-á as seguintes penalidades, que
podeião ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

- Adveifência;

- Multa;

- Impedimento temporário de licitar

os casos de problemas

a Administração pelo prazo de até 05 (cinco)
com

anos;

- Declaração de inidoneidade;

25.1 - A multa prevista nesta cláusula será aplicada na forma como segue'
25.1.1 ■

- Na hipótese de atraso na prestação do serviço, será aplicada muita de 2% (dois
por cento) por dia de atraso, devendo ser calculada sobre o valor total da

créditos eletrônicos, até o limite de 20 % (vinte por cento);

25.1.2 - Quando do descumprimento de quaisquer cláusulas deste Contrato, bem como na

hipótese de não cumprimento de prazos, será aplicada uma muita de 5% (cinco por cento), calculada
sobre o valor total da respectiva solicitação de créditos eletrônicos;

25.2 - Na ocorrência de declaração de inidoneidade ou impedimento do direito de licitar
a Administração, a CONTRATANTE deverá

Administração Municipal, direta ou indireta:
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25.3
- Será sustado o pagamento, em caso de atraso no fornecimento

CONTRATADO ou se verificada qualquer inadimplência de suas obrigações;

- A CONTRATANTE reserva-se o direito de cobrar o valor pertinente à multa
através de desconto no pagamento ou, ainda, diretamente do CONTRATADO-

25.5

por culpa do

25.4

- Qualquer tolerância das partes eventuais infraçõ, quanto
contratuais, nào implicará renúncia aos direitos

es das cláusulas

e não pode ser entendida como aceitação, novação

a

ou
precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO

^  Integram o presente contrato e a eles são remissivos, Termo de Referência e Planilha
Orçamentária, anexos do Processo Administrativo n'’ 01263/2017 a Lei Federai

alterações posteriores, bem como demais legislações aplicáveis.

n° 8.666/1993 e suas

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei Federal
n" 8.666/1993 e suas posteriores alterações e demais legislações vigentes aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE, ate o S"" (quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste
Contrato, providenciará a sua publicação no Diário Oficia! do Estado (DOE), visando
eficácia do ato.

garantir a

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Contrato, fica eleito .

cidade de Teresina - PI, com renúncia a quaisquer outros, por mais privilegiados que possam
E, assim por estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento juntamente

duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor  e forma,
nele previstos.

0 For

ser.

o da

com

para que surtam os efeitos reais e jurídicos

Teresina, 20 de junho de 2017.

FKANCj SCA HILDEThÀeaL EVANGELISTA NUNES
*  Deí^sora Pública Geral

ca TANTE

HE. IBÈRT TERmifWEA' ÍAMPELO
Sindicato Das Empre; k TraVsportes Urbanos De Bassageiros De Teresina  - SETUT

\ CONTRATADO
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