
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2019. 

 

 

“Termo de Fomento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Erval Seco e 

a Empresa BONISSONI TRANSPORTES LTDA -EPP” 

 

 

Que entre si fazem Prefeitura Municipal de Erval Seco – com Sede na Avenida do 

Comércio – 364, CNPJ nº 87613212/0001-22, representada pelo Prefeito Municipal Sr. 

LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e 

portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e 

domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco RS,, doravante 

denominado a Empresa BONISSONI TRANSPORTES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 

sob nº 02720684/0002-02, com sede na Avenida Capitão Balbino, 548, cidade de Erval 

Seco RS., através do seu representante legal, firmaram o seguinte contrato de acordo com 

o Processo n° 43/2019 e Inexigibilidade n° 6/2019 e Lei Federal nº 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, além de outros aplicáveis à espécie, como segue: 

 

Cláusula Primeira-   
A Empresa compromete-se a efetuar os serviços de transporte coletivo 

conforme o seguinte itinerário: 

IV – Cidade, Coronel Finzito, Ponte Finzito, Ponte Caxambu, Rincão dos 

Machados, Linha Figueira, até a cidade, totalizando 110 quilômetros. 

 

Cláusula Segunda – Das Obrigações: 

O subsidio que o Município repassará será para 02 (dois) dias alternados por 

semana no itinerário pré-estabelecido para atendimento à população usuária do transporte 

coletivo. 

   

Cláusula Terceira – da Contribuição: 

O Município se compromete: 

A Repassar o valor de 1,10 (um real e dez centavos) o quilometro rodado em 

forma de subsidio conforme Lei Municipal nº 2.888/2019. 

 

Cláusula Quarta – do Prazo: 

O presente Termo entrará em vigor a contar de 01 de janeiro de 2019 e terá o 

prazo de duração e vigência até 31 de dezembro de 2019. 

 

Cláusula Quinta – Da Rescisão: 

O presente Termo ficará rescindido, de pleno direito, por inadimplência de 

qualquer das obrigações aqui pactuadas. 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária: 

As despesas decorrentes da execução deste Termo correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Órgão 03 – Secretaria Municipal da Administração 

Unidade 01 – Secretaria Municipal da Administração 

Proj./Ativ. 2.009 – Subsidio ao Transporte Coletivo Municipal 
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Cláusula Sétima – Dos casos omissos: 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, 

respeitada a legislação vigente. 

 

Cláusula Oitava– Do Foro: 

 Fica eleito o FORO da Comarca de Seberi – RS, para dirimir as questões 

decorrentes da execução do presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo em 03 (Três) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas. 

 

 

Erval Seco RS, 07 de março de 2019 

 

 

 

 

 

LEONIR KOCHE          BONISSONI TRANSPORTES LTDA -EPP 
Prefeito Municipal                                        Conveniada                                            

 

 

 

 

 

 

De acordo em data supra  

 

Assessoria Jurídica 

 

 


