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CONTRATO Nº. 0143/2018

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 27.167.311/0001—04, situada a Rua Suelon Dias
Mendonça, nº. 20 — Centro — Ecoporanga-ES neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS
DAL'COL, brasileiro, portador do CPF nº. 478.812.757—15 e cédula de identidade nº. 189.546—SSP-ES,
residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE e VIAÇAO
HELLEN LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/CPF SOB O nº
10.513.527/0001-73, sediado na Rua João Bernardes, nº. 180, .loassuba, na cidade de Ecoporanga, ES,

neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr.(A) HELENA MARIA GAVA, brasileira, casada,
empresário, inscrita no CPF sob o nº. 619335037 — 34, residente e domiciliada na Rua João Bernardes, nº.
180, loassuba, na cidade de Ecoporanga, ES, doravante denominada CONTRATADA, fica justo e
contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 0 seguinte:

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezoito (2018), o MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório

Modalidade Pregão Presencial n.“ 00019/2018 nos termos da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

.“

1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços de Transporte Escolar Estadual no
Municipio de Ecoporanga-ES para O ano letivo de 2018/2019”.
1.2 - O periodo do contrato será de 91 (noventa e um) dias letivos do calendário escolar 2018/2019, podendo
ser prorrogado de acordo com a legislação aplicável.

1.3 - ()( s) veiculo(s), valores e quantidade de quilômetros será especificado conforme tabela abaixo:

LINHA 1 RECURSO VEICULO, KMTOTAL DESCRIÇÃO VALOR DIARIO VALOR DA Linn]li “Vale Ouro x Bom Jesus x BR—34240 l , x Joassuba x Vale Ouro”PETE ()NlBUS 87,3 (Obrigatório Monitor) R$ 365,08 R$ 33.222,28
“Vale Ouro x Vermelho x Boa Vista
x BR—342 )( Joassuba )( Vale Ouro”

PETE ONIBUS 48,1 Yªle ºu“) * Bºª “º“? X Em“ * R$ 254,63 R$ 23.171,337 . _ ...", oassuba x Vale Ouro"Bom Jesus x Vale Ouro x
Encmzilhada da Fazenda Cerpal x

.. . : Travessia x Fazenda Bitti x
Nº“? ONIBUS 65º7 Encruzilhada Três Tombos )( BR- R$ 312ª63 R$ 28'449'33

342 X Joassuba x Bom Jesus"
( Obrigatório Monitor)

(R “Sede da Fazenda Cerpal x WL.Ml Í O- Travessia x Fazenda Bitti x BR-342 :» ,.“
l ONlBUS 61,4 x Córrego do Leite x Joassuba )( R$ 264,95 R$ 24'110*45 A 51)“l , Sede da Fazenda Cerpal” &)% “Sede da Fazenda Futurista )( _Fazenda Brahma x Sítio Canaã x &

, ª « . , Cirilo x Córrego Bom Café (Zé

| L [ l" i ONIBUS 66“) Cabral) x Joassuba )( Sede da

42

41 l
43

J:. 00 Pl'i'llíl
R$ 290,76 R$ 26.459,16

:.©

Fazenda Futurista” (Obrigatório
Monitor)
“Fazenda Mol x BR-342—Km 61 x
Fazenda Dr. Paulo x Kinkas x

MICRO- 504 Joassubax Fazenda Mol()NlBUS ª “Fazenda Mol x BR-342-Km 61 x
Fazenda Dr, Paulo x Joassuba x
Fazenda Mol”

; "Fazenda Brahma x Fazenda
, MICRO- 386 lnorattitcasa do aluno Rafael) x
! ONIBUS , .loassuba x Kinkas x Invejada x
i Joassuba x Fazenda Brahma”

A ,e.l PETE R$ 228,99 R$ 20.838,09
UI

U! 0
R$ 187,86 R$ 17.095,26

,.LMEFL .jt “ __

l
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? “Morro do Galo(Joassuba) x[ Biquinha x Ecoporanga x Morro dol , Galoanssuba) (EE “Rosa de
: ROMBI 56,0 Saron— Pestalozzi). 116 diasletivos R$ 248,42 R$ 18.383,08l - 4 vezes por semana de manhãl ( Obrigatório Monitor)

MICRO- "Joassuba )( Córrego Boa Vista (so'
i ONIBUS 46'0 levar) x Ecoporanga x Joassuba" R$ 24020 R$ 2185820

l

l

l

61 l PE'l'lí
l

i
l

72
TOTAL R$ 213.587,18

3.1 - O valor global deste CONTRATO é de R$: 213.587,18 (duzentos e treze mil, quinhentos e oitenta
e sete reais e dezoito centavos);

3.2 - O pagamento em até 15 (quinze) dias úteis, em conta—corrente da empresa contratada, após a confecção da
nota de liquidação pela "'—,rrxcretaria Municipal de Finanças, devendo previamente ser devidamente atestada pelo

Órgão Requerente.
3.3 - No ato do pagamento de cada parcela, o contratado entregará Certidões Negativas, ou positivas com efeitos

negativas, tais como: Municipal, Estadual, Certidão Conjunta de Tributos Federais da União, INSS, FGTS e de
Débitos Trabalhistas, sendo essa juntada de obrigação do órgão requerente.

3.4 - A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços executados.
3.5 - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

3.6 - l'ºm nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

4.1 - A empresa contratada se obriga a:
4.1.1. A contratada não poderá transferir a terceiros, ao todo ou em parte os serviços contratados;
41.2. Fica vedado o contrato de agregamento conforme Art. 24 5 2º da IS 074/2014 — Detran/ES. Caso faça
durante a execução do contrato, o mesmo será automaticamente rescindido. Executar o contrato em conformidade
com as disposições no edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços;
4.1.3. iniciar os serviços, previstos neste instrumento, a partir da data de assinatura do contrato.
4. l .4. 'iºxecutar 051, *-«.*iªviços deste Contrato, sem interrupções, durante a vigência do contrato, pelos preços

consignados na proposta e estar com todos os veículos à disposição nos dias e horários previstos, mesmo que não
utilize em algum dia todos eles, sendo que neste caso (de inutilização de algum veículo por motivo de falta de aluno

para lotação do mesmo) receberá normalmente por aquele (s) veículo (5) que efetuar (em) o compromisso, não sendo
pago o dia daquele (s) que não cumprir com o certame no determinado dia, mesmo por tal justificativa.
4.1.5. Executar os serviços na data solicitada, dentro dos padrões estabelecidos, vindo a responder por danos 4 ) (
eventuais que comprovadamente vier a causar pela má qualidade dos serviços. W
4.1.6. lim caso de substituição de algum veículo da prestação de serviços, mesmo que temporariamente, deverá !
a contratada oficializar a substituição junto ao Gestor do Contrato para o acompanhamento, para que este emita

parecer fav travel que sera anexado ao processo de contratação do serviço.
4.1.7. Apresentar a fatura com o valor correspondente ao serviço e descrever o serviço efetuado.
4.1.8. Observada a legislação em vigor, a qualquer tempo e mediante aditivo próprio, poderá o Contratante
promover acréscimos ou supressões no objeto contratado no percentual de 25% nos termos do art. 65, ê lº, da Lei
nº 8.660“) t: alterações;.
4.1.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato.
4.1.10. lªcrmitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante deste certame licitatório.
4.1.11. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação.

4.1.12. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)

que sejam compatíveis, com o regime de direito público.
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4.1.13. Fica ceito que, na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes os seguros
contratados. e locador (a) arcará com todos os ônus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurada fosse;
4.l.l4. Marior o llli'lijf'ªêlíl devidamente habilitado para operar o veículo;
4.1.15. A empresa prestadora do serviço deverá estar conectado em tempo integral, pessoalmente ou via telefone
fixo/celular, enquanto houver veículos circulando, disponibilizando-se a comparecer imediatamente no local, em
caso de acidentes ou ocorrências graves;

4.1.16. Tomar providências imediatas em caso de ocorrências graves e acidentes, se necessário acionar a polícia
militar ou federal e corpo de bombeiros bem como comunicar ao setor de transporte escolar da secretaria municipal
de educação e a direção da unidade escolar de destino ou origem dos estudantes;
4.1.17. Cumprir as normas constantes no termo de referência do Pregão Presencial 0000019/2018.

5.1 - () Contratante obriga-se a:
5.1 .]. Efetuar o pagamento, mensalmente, em conta-corrente, após feito nota de liquidação do serviço, mediante
ordem bancária em ate lí (quinze) dias úteis, devendo a contratada apresentar a nota fiscal, sendo devidamente
atestado.

5.1.2. Comunicar imediatamente a contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato;

5.1.3. Efetuar a fiscalização do contrato, através do gestor do Contrato, verificando a quantidade e a qualidade
dos serviços e aplicando as penalidades cabíveis caso os serviços executados sejam de má qualidade.

5.1.4. lui—min" ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores escolares a

empresa contratada que fornecerá o serviço. No OfÍClO deverá ser informado quaisquer ocorrências no âmbito do
transporte escolar, dentro e fora do veículo, tais como: discussões, brigas, ofensas pessoais, atrasos nos
recolli llllfilt'OS c/ou chegada nas unidades escolares, reclamações sobre a condução do veículo e outras que envolvamu

motoristas C/OU alunos:

5.1.5. No — se de envolvimento de estudantes, deve ser dada imediata ciência ao diretor escolar e ao Secretário

Municipal ric [Educação.

5.1.6. R,“;rliyar lisca'ivrições, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, observando o comportamento
dos estudamos e niot'iristzis. condições de tráfego do veículo e cumprimento das normas, emitindo se necessário

oficio a empresa prestadora do serviço e ao Secretário Municipal de Educação.

6.1 — “- execução dos serviços de transporte será prestado pela contratada de em conformidade com os termos
do Edital e do presente contrato.

6.2 — O preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a proponente foi declarada vencedora;

7.l — Verificar a execução dos serviços se está em acordo com o contrato;

7.2 - L'ciiiunicar (:rizilntier descumprimento das cláusulas contratuais;

7.3 - RTCCbCY e encaminhar a Secretaria Municipal de Educação as reclamações, sugestões e elogios essenciais
*viços.

8.1 - fis sanções (ldlllllllSil'aÍlVaS obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e alterações “in
totum“.

8.2 - (Tr—n forme prevê o Art. 86 da Lei 8.666/93 a multa será estipulada pela seguinte fórmula: M = 0,02 x C x
D. Onde: M = valor da multa; C = valor da obrigação; D = número de dias em atraso.

8.3 - C'r—nstiuii eiii faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 8.1 e 8.2:
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8.3.1. 'n'. ."lsn IiiJur—r ae,—qa do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,

dentro do prazo estabelecido pela Administração;
8.3.2. Recusar—se a receber a ordem de serviço, injustificadamente, ou se havendojustificativa, esta não for aceita

pela Municipalidade;
8.3.3. lncorrer em inexecução total ou parcial do contrato.

8.4 - i'trderzi a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade

pertinente. «: atraso superior a 05 (cinco) dias úteis do indicado para entrega do objeto.
8.5 - Iªtdlii'ªlllS'tl'ª'içlOv para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas

apresenf av,-:»: pela Contl'ulálda. sendo-Elie assegurada a ampla defesa e o contraditório.

8.6 - Si.: multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou
cobradas juzul icialmentc.

8.7 - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique ns. demais sanções previstas na lei.
8.8 - ªx =rv1l'. . ;iplª« ªm »pós regviar processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

8.9 — «'“it'líals prvi» is:.»r. neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado

da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas,

9.1 - A contratada deverá estar em condições para dar início a prestação de serviços, no máximo no lº (primeiro)

dia útil após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e aplicação de multa correspondente à não
execução Contrate:
9.2 - ';" “.,“l rizº da presente CONTRATO será de noventa e um (91) dias letivos (do calendário escolar 2018/2019),
com ini—w ,a 'tir da Ordem de Serviço e término em 30/04/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

lO.l - A despesas <i"r;ªi“"cntcs de te Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação orçamentária:

080 — .S'IÍíRl. ". iki/l All/”JIC'i/ÉIL DE EDãvCAÇAZO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

"',, !.ÍR lv! Ml; “ IC! ”.tl, DE ED UC'AÇAO E ESPORTE! o, (MS361 - ENSx'Iª-x'ál BASICO ”
0010 _ REV/TA LIzA ÇÃ O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FJ“
2.033 - MA N uma" O 1) O TRA NSPOR TI. ESCOLAR MUNICIPAL & j'
3390390000” — OUTROS Mil-.“ !”!ÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11010000 — RECURSOS DO FNDE
110100!!!) — .l ? '.“E

119900011— “ il fs IeEf "vasos CUIA A !” LIÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA ÇÃ

ll.l - ',) «Jntzntzanº- rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ou
extrajud ltllí'l, l'i(“:' casei—' previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte infratora

Pelos íªª'º'f'ª' 'l'ª'f “ ºutra

12.1 — Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do contrato e/ou
diminuição do preço.

13. l — " ' ser alter-wii na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93,
obserx—uª 'l i * "ª * - 3 if; ='xigi'afo primeiro do referido artigo.
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«“_N'Ell'alO, na sua execução, será dado em consonância com as normas editalícias do qual14.1 —

os dcu or'

15.1 - Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES.
15.2 — ª)“. :: w rºªííll'Cl“ das, e o yzesente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelas partes

“ * ' "mi » - que também assinam 03 (três) vias de igual teor.emp—"* fr; &

Municiri - Jr:-, i;COp(,>rêií*5;X :LiS, 25 de outubro de 2018.

. WWW ªmami GªgaMUS-iii ÍPIU Dir, ill/:OPORANGA — ES VIAÇAO HELLEN LTDA —
Ei .IAS FMU 7 COL HELENA MARIA GAVA
C ON '1'1?_..*_'IAN T F, CONTRATADA

EL'rAs FELIX DE SOUZA
Fiscal do Contrato
Matricula nº 404274

,
,A" ",

TESTEMUNHAS: 1ª Nome; //a065
CPF:?íQX gé3/3- 5,27 "»?

ÉªNomezg, /
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Ordem de Serviço

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ. n.º 27.167311/0001—04, situada a Rua Suelon Dias
Mendonça, n.º 20 — Centro — Ecoporanga—ES, neste ato representado pelo seu prefeito o Sr.
ELIAS DAL COL, brasileiro, divorciado, portador do CPF. n.º 478.812.757—15 e cédula de
identidade n.º 189.546-SSP-ES, vem através da presente ORDEM DE SERVIÇOS, autorizar
a empresa, VIAÇÃO HELLEN LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/CPF
SOB O nº 10.513.527/0001—73, sediado na Rua João Bernardes, nº. 180, Joassuba, na cidade de
Ecoporanga, ES, neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr. HELENA MARIA GAVA,
brasileira, casada, empresário, inscrita no CPF sob o nº. 619335037 - 34, residente e domiciliada na Rua
João Bernardes, nº. 180, Joassuba, na cidade de Ecoporanga, ES, ambos já qualificados nos autos do
Processo Licitatório “Pregão Presencial n.º 00019/2018”, mediante Contrato de prestação de
serviços nº 143/2018, valor global de R$: $: 213.587,18 (duzentos e treze mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e dezoito centavos), a iniciar, a partir do dia 01 de novembro de 2018, os
serviços de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES PARA O ANO
LETIVO DE 2018/2019”.

Ecoporanga/ES, 29 de outubro de 2018.

, WW WMM EWMUNICIPIO DE ECOPORANGA — ES VIAÇAO HELLEN LTD - ME
ELIAS DAL, COL HELENA MARIA GAVA
CONTRATANTE CONTRATADA

ELIAS FELIX DE SOUZA
Fiscal do Contrato
Matricula nº 404274


