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1º APOSTILA DO CONTRATO Nº 54/2020 
 
Ref. Pregão Presencial nº 07/2020 
Processo Administrativo nº 3.270/2020 
Objeto: Transporte de paciente 
 
 O MUNICÍPIO DE SÃO SEPE, RS, Poder Executivo, pessoa jurídica de direito 
público, com endereço na Rua Plácido Chiquiti, 900, na cidade de São Sepé – RS, 
inscrito no CNPJ sob o nº 97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Senhor JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS, brasileiro, casado, 
Advogado, portador da RG nº 3015051976 SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, 
residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, nº 1322, Centro, nesta cidade, 
denominado de CONTRATANTE e, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 
54/2021, conforme o edital de Pregão Presencial nº 07/2020, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Instrumento contratual tem como 
objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 
54/2020, por parte da Administração, visando a correção pelo IPCA (IBGE), do 
período de novembro/2020 a outubro/2021, no percentual de 10,672670 %, 
conforme a cláusula terceira do contrato primitivo conforme segue: 
 

Item Serviço Descrição 
km/rodado 

anterior 
km/rodado 
corrigido 

1 Serviço 

Transporte hemodiálise Santa Maria, terças, quintas 
e sábados: saída às 5 horas e retorno às 12h, com 
destino aos Hospitais Caridade e Casa de Saúde, 
Pacientes de hemodiálise. Empresa candidata 
desse item deve apresentar um Micro Executivo 
titular e outro reserva com as seguintes 
características: com no mínimo 20 lugares, ano de 
fabricação 2000 ou superior e ar condicionado. 
Deve ser adaptado para pessoa com deficiência no 
mínimo um lugar. 

R$ 4,99 R$   5,52 

2 Serviço 

Transporte oftalmologia Faxinal do Soturno. 
Regularmente uma vez por semana com consultas, 
e uma vez por mês com cirurgia, empresa será 
avisada mais ou menos com 15 dias de 
antecedência. As viagens serão nas segundas ou 
nas quartas, saída às 10h da frente da Igreja Nossa 
Senhora das Mercês para o Hospital de Faxinal do 
Soturno. Chegada em São Sepé às 22h, quando 
consulta. Quando cirurgia, uma viagem mensal para 
Faxinal do Soturno com saída às 7h, da frente da 
Igreja Nossa Senhora das Mercês e retorno no outro 
dia às 13h. Ônibus deverá ficar disponível para 
deslocamento de pacientes dentro daquela Cidade. 
Uma viagem mensal para Faxinal do Soturno: Saída 
entre 6h e 10h com retorno às 21h, também será 
nas quintas-feiras. A Empresa candidata desse item 
deve apresentar na proposta um ônibus titular e 
outro reserva com as seguintes características: ano 
2000 ou superior, com 42 lugares, ar condicionado, 
banheiro, mais adaptação para pessoa com 
deficiência. 

R$ 4,80 R$   5,31 

3 Serviço 
Viagem eventual. Dentro do Estado do Rio Grande 
do Sul com quilometragem máxima de 12.000 km 

R$ 5,25 R$   5,81 
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mensais. Empresa candidata desse item deve 
apresentar um Micro Executivo com as seguintes 
características: com no mínimo 20 lugares, ano de 
fabricação 2000 ou superior e ar condicionado. 
Deve ser adaptado para pessoa com deficiência no 
mínimo um lugar. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor do quilômetro corrigido será concedido a 
partir de outubro de 2021, as diferenças serão quitadas na competência de setembro 
de 2022. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 

anteriormente acordadas do Contrato nº 54 de 2020, permanecendo válidas e 
inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA – O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ-RS providenciará a 

publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua 
eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de vinte dias daquela data, no Mural, consoante ao que dispõe o art. 61, 
Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. 
  

Gabinete do Prefeito Municipal, em 2 de setembro de 2022. 
 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
Prefeito Municipal 


