
wwwWaeãw
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

CONTRATO Nº. 0146/2018

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 LP LOCAÇÓES
LTDA-ME, sediada na Rua Juiz Cristalino de Abrel, Nº. 447, sala 1, Centro, Ecoporanga—ES, inscrita no
CNPJ Nº. 12.867.280/0001—19, representada neste ato por seu administrador Sr. GELVANE
JOAQUIM PINHEIRO, brasileiro, inscrito no CPF Nº. 081.254.187—17, residente e domiciliado na Rua
Juiz Cristalino de Abrel, Nº. 447, Centro, Ecoporanga—ES, doravante denominada CONTRATADA, ficam
justo e contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezoito (2018), 0 MUNICÍPIO DE
ECOPORANGAe a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório
Modalidade Pregão Presencial n.º 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
Município de Ecoporanga-ES para o ano letivo de 2018/2019”.

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

LINHA , ' 3 ' ' " & ' ; ' " ?? KMTOTAL , . 'DESCRI #70“ - , VALORDIARIO 'VALORfDÃ EINHA '
tragem x Fazenda Modelo )(

Tião Lopez x Sandro x Córrego
Beija Flor (casa da aluna Lorraine)
x Córrego da Dourada(casa da R$ 287ª05 R$ 2612155
aluna Letícia) x Ecoporanga x Mi-
ragem”
“Muritiba x Cotaxé x Imburana
(Assentamento Lírio dos Vales) x
Córrego da Explosão x Ecopo—

24 PETE KOMBI 136,0 tanga x Muritiba (segunda, terça e R$ 298,65 R$ 17.023,05
quarta-feira) ” 5 7 dias Letivas 3
vezes por semana à tarde
“Muritiba x Volta Grande x Dr. Ar-
tur x Flaris x São Jerônimo x Co-
mil x Cotaxé x Imburana x Muri—52 tiba” (O percurso até Muritiba e
Imburana vai ser feito apenas 2

PETE VAN 175,6 vezes por semana) R$ 396,48 R$ 36.079,68“Fazenda Dino Peneira x Fazenda *
Dr. Arthur x Fazenda Laudeandro56 x Fazenda Ipiranga x Comil (casa
da Branca) x Flaris x Cotaxé x F a—
zenda Dino Ferreira"

53 PETE KOMBI 46,0 “Leandro x Luzimar x Cotaxé” R$ 196,28 R$ 17.861,48
“Magna Leão x Erica Breda x

54 Cícero Breda x Maurina x Casa de
Tábua x Cotaxé”

(Obrigatório Monitor)
PETE VAN 151,6 “Fazenda Cicero Breda x Fazenda R$ 405,14 R$ 36.867,74

Érica Breda x Magda Leão x57 Maurina x Fazenda Bom Sossego x
Leandro x Cotaxé x Fazenda Cicero
Breda"

TOTAL R$ 133.953,50
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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

2.1 - O Regime de execução e indireta sob a forma de empreitada por preço unitário.

3.1 - O valor global deste CONTRATO é de R$: 133.953,50 (cento e trinta e três mil, novecentos e
cinquenta e três reais e cinquenta 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 Secretaria Municipal de Finanças, devendo previamente ser devidamente atestada pelo
Orgão 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 essajuntada 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 - Em 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;
4.1.2. Fica vedado o contrato de agregamento conforme Art. 24 & 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.
4.1.4. Executar os serviços 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 (5) veículo (s) 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
eventuais que comprovadamente vier a causar pela má qualidade dos serviços.
4.1.6. Em caso de substituição de algum veículo da prestação de serviços, mesmo que temporariamente, deverá
& contratada oficializar a substituição junto ao Gestor do Contrato para o acompanhamento, para que este emita

parecer favorável que será 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, % lº, da Lei
nº 8.666/93 e alterações.
4.1.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato.
4.1 .10. Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante deste certame licitatório.
4.1 .1 1. 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.
4.1.13. Fica certo que, na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes os seguros
contratados, o locador (a) arcará com todos os ônus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurada fosse;
4.1 .14. Manter o motorista devidamente habilitado para operar o veiculo;

4.1.15. A empresa prestadora do serviço deverá estar conectado em tempo integral, pessoalmente ou via telefone
fixo/celular, enquanto houver veiculos circulando, disponibilizando-se a comparecer imediatamente no local, em

caso de acidentes ou ocorrências graves; ª :
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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS

4.1.16. Tomar providências imediatas em caso de ocorrências graves e acidentes, se necessário acionar a policia
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 - O Contratante obriga-se a:
5.1.1. Efetuar o pagamento, mensalmente, em conta-corrente, após feito nota de liquidação do serviço, mediante
ordem bancária em ate' 15 (quinze) dias úteis, devendo & contratada apresentar a nota fiscal, sendo devidamente
atestada.

5.1.2. Comunicar imediatamente à 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. Emitir oficio sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores escolares a

empresa contratada que fornecerá o serviço. No oficio deverá ser informado quaisquer ocorrências no âmbito do
transporte escolar, dentro e fora do veículo, tais como: discussões, brigas, ofensas pessoais, atrasos nos
recolhimentos e/ou chegada nas unidades escolares, reclamações sobre a condução do veículo e outras que envolvam
motoristas e/ou alunos;

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

Municipal de Educação;

5.1.6. Realizar fiscalizações, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, observando o comportamento
dos estudantes e motoristas, 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 - A 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;

7.1 - Verificar a execução dos serviços se está em acordo com o contrato;

7.2 - Comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais;
7.3 - Receber e encaminhar à Secretaria Municipal de Educação as reclamações, sugestões e elogios essenciais

a perfeita execução dos serviços.

8.1 - As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e alterações “in
totum“.

8.2 - Conforme 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 - Constitui em faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 8.1 e 8.2:
8.3.1. Recusa injustificada 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 havendo justificativa, esta não for aceita

pela Municipalidade;
8.3.3. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

8.4 — Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade

pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias úteis do indicado para entrega do objeto.
8.5 - A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas

apresentadas pela Contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
8.6 - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou
cobradas judicialmente.
8.7 - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
8.8 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

8.9 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 0 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 do Contrato;

9.2 - O prazo da presente CONTRATO será de noventa e um (91) dias letivos (do calendário escolar 2018/2019),
com início a partir da Ordem de Serviço e término em 30/04/ 2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

10.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação orçamentária:

080 _ SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCA ÇÃ O, CULTURA, ESPORTE E LAZER
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCA ÇÃ 0 E ESPOR TE
12 - ED UCA ÇÃ o
301 - ENSINO BÁSICO
0010 - RE VITALIZA ÇÃ O DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.033 - MANUTENÇÃ O DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
33903900000 - OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIR os-PESSOA JURIDICA
11010000 - RECURSOS DO FNDE
11010000 - MDE
11990000 — DEMAIS RECURSOS C UJA APLICÃO ESTEJA VINCULADA A F UNÇÃ 0 EDUCAÇÃO

1 1.1 - O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte infratora
pelos prejuízos que causar à outra.

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

13. l - O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93,
observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

14.1 - Os termos deste contrato, na sua execução, será dado em consonância com as normas editalicias do qual

os deu origem.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

15.1 - Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES.

15.2 — E, por estarem acordes, e o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelas partes
em presença de (02) duas testemunhas que também assinam 03 (três) vias de igual teor.

Município de Ecoporanga /ES, 29 de outubro de 2018.

qatucwa, y PMAL“ .
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA — ES LP LOCACOES LTDA-ME

ELIAS DAL” COL GELVANE JOAQUIM PINHEIROCONTRATANTE CONTRATADA

ELIAS F LIX DE SOUZA
Fiscal do Contrato
Matricula nº 404274

A?"

TESTEMUNHAS: 1ª Nome: //ÉMÉ

CPF: FCO/% & ªfÉ- 52%37
2'Nome:—y&)

“dªí
CPF: Axº—“#26 5 UM ©C-
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Ordem de Serviço

0 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ. n.º 27.167.311/0001—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 CRP. 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, LP LOCAÇÓES LTDA-ME, sediada na Rua Juiz Cristalino de Abrel, Nº. 447, sala 1,
Centro, Ecoporanga-ES, inscrita no CNPJ Nº. 12.867.280/0001-19, representada neste ato por seu
administrador Sr. GELVANE JOAQUIM PINHEIRO, brasileiro, inscrito no CPF Nº. 081.254.187-17,
residente e domiciliado na Rua Juiz Cristalino de Abrel, Nº. 447, Centro, Ecoporanga-ES, ambos já

qualificados nos autos do Processo Licitatório “Pregão Presencial n.” 00019/2018”, mediante
Contrato de prestação de serviços nº 146/2018, valor global de R$: 133.953,50 (cento e trinta
e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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./
"w.“ ( !) TS ' .?.WMW .

MUNICÍPIO D ECOPORANGA — ES LP LOCACOES LTDA-ME
ELIAS DAL, COL GELVANE JOAQUIM PINHEIRO
CONTRATANTE CONTRATADA

&/

ELIA ELIX DE sou A
Fiscal do Contrato
Matricula nº 404274


