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CONTRATO Nº 046/2017 
    

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
PACTUADO NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES, PARA O TRANSPORTE DE 
ESCOLARES DA ZONA RURAL POR 
INTERMÉDIO DE KOMBI, 
CORRESPONDENTE AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 098/2017. 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.550.167/0001-64, com sede na Avenida Adhemar de 
Barros, n.º 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP, devidamente representada por seu Prefeito 
Wilson Almeida Lima, brasileiro, portador da cédula de identidade RG 832.998/SSP/DF e 
inscrito no CPF/MF sob nº. 043.596.232-91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 
designada PREFEITURA, e MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE  SOUZA- MEI , inscrita no 
CNPJ nº.19.627.828/0001-00, com sede na Rua Sete de Setembro – Centro  nº. 342, neste 
município de Iguape/SP, neste ato representado  pelo Sr. Marialdo Augusto Cordeiro de 
Souza  , brasileiro, portador do RG 15.196.105 SSP/SP , inscrito no CPF/MF n.º048.783.048-20, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente ajuste de Contrato, nos 
termos da Lei nº 8.666/1993 e das demais normas aplicáveis, mediante condições e cláusulas a 
seguir estabelecidas. 

 
Cláusula I – DO OBJETO 
 
                                  O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de transporte 
municipal de escolares da zona rural do município de Iguape por intermédio de veículo 
Tipo(Kombi ou assemelhados), com capacidade para 09 passageiros, o qual será prestado 
diretamente pela CONTRATADA, com motorista e substituto registrados junto ao Departamento 
de Educação, por intermédio de veículo apropriado, devidamente identificado em termo anexo 
ao presente, ficando proibida a terceirização dos serviços, devendo serem observadas ainda a 
legislação aplicável ao tema e as especificações contidas neste contrato, na proposta da 
CONTRATADA e no Processo de Administrativo nº. 098/2017, os quais ficam fazendo parte 
deste instrumento para todos os fins e efeitos legais, independentemente de transcrição. 
 
Cláusula II – DO ITINERÁRIO DO SERVIÇO 
 

Os serviços de transporte de alunos indicado na Cláusula I serão 
executados pela CONTRATADA nas rotas, itinerários e horários predeterminados pelo 
Departamento de Educação do Município de Iguape, realizando o percurso compreendido na 
Linha 08 – Bairros Morro Seco – Sitio Guerra até a EE Jofre Manoel, e Linha 10 - EE Jofre 
Manoel –Bairro Morro Seco, em Iguape/SP conforme descrito no quadro das linhas anexo a 
este contrato , perfazendo 64 km/diários. 

 
Cláusula III – DO PRAZO 
          
   Fica estabelecido que o presente contrato vigorará por até 180 (cento e 
oitenta dias), contados da assinatura do presente, nos exatos termos do artigo 24, inciso IV, da 
Lei 8.666/93, podendo o mesmo, todavia, ser rescindido antes do dito lapso em razão da 
existência de interesse público ou mesmo ante a finalização de procedimento licitatório com 
objeto semelhante. 
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Cláusula IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 

Este contrato é fundamentado na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, especialmente em seu artigo 24, inciso IV, bem como nas demais normas 
incidentes, conforme Processo Administrativo nº. 098/2017, e termo de ratificação exarado pelo 
Senhor Prefeito Municipal, tendo em vista a caracterização de situação de emergência e 
excepcionalidade. 

 
 
 
 

 
Cláusula V – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
1 – Para execução dos serviços constantes no objeto deste contrato a 

PREFEITURA pagará a CONTRATADA a importância de R$ 4,17 (quatro reais e dezessete 
centavos) por quilômetro rodado para a Linha - 8, e R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e 
cinco centavos) por quilômetro rodado para a Linha - 10, sendo estimada uma 
quilometragem diária para as duas  rotas de 64 km e um montante global no total de R$ 
31.222,08 (trinta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos). 

 
Linha n.º Km/dia Descrição da Linha Período Valor Km 

08 34 Bairros Morro Seco – Sitio Guerra 
até a EE Jofre Manoel 

Manhã R$ 4,17 

10 30 EE Jofre Manoel –Bairro Morro 
Seco 

Tarde  R$4,65 

 

Dias Letivos Total km/dia Valor Total 

111 64 R$ 31.222,08 

 
2 – Os referidos preços constituirão, a qualquer título, na única e completa 

remuneração pela execução contratual e pelo pagamento de quaisquer encargos dela 
resultantes. 

 
3 – O pagamento será efetuado mensalmente em até 20 (vinte) dias após 

a apresentação da correspondente Nota Fiscal/Fatura, dos discos de tacógrafo, planilha de 
atestado de execução do fiscal, planilha com data, horário e número alunos e atestados 
execução dos responsáveis pelos alunos, ao Departamento de Educação, o qual deverá atestar 
a realização dos serviços e o valor a ser pago. 

 
3.1.1 – Para fins de autorização do pagamento, deverá ser observado: 

 
3.1.1.1 - Da nota fiscal deverá constar a quilometragem que efetivamente 

foi rodada, seus valores unitários e seu valor total, o número do processo administrativo, e o 
número do contrato. 

 
3.1.1.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto 

Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91), se o caso; 

 
3..1.1.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 
8.036/90), se o caso; 
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3.1.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 

 
3.1.3. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, para que a CONTRATADA a 
reapresente. 

 
4 – O atraso nos pagamentos devidos à Contratada sujeitará a Prefeitura 

ao pagamento de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês. 
 
5 – O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e 

sem a inclusão de encargos financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos 
os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, operacionais e comerciais resultantes da 
execução do objeto deste contrato. 

 
6 – A CONTRATANTE poderá efetivar retenção, na fonte, tributos 

incidentes sobre a execução do presente contrato, conforme a legislação tributária aplicável, o 
que inclui, especialmente o ISSQN, sem prejuízo dos demais previstos em lei. 

 
 

 
Cláusula VI – DO SUPORTE FINANCEIRO 

                                  Os recursos financeiros necessários ao cumprimento das obrigações, 
objeto deste contrato, provirão da Dotação Orçamentária, consignada sob o código: Categoria 
Econômica – 3.3.90.39.74, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.220.00; 
Categoria Econômica – 3.3.90.39.74, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 
02.200.02; Categoria Econômica – 3.3.90.39.74, Funcional Programática – 
12.361.0075.2028, DR – 05.200.01 - 05.200.03. 

 

Cláusula VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A Contratada obriga-se a: 
 
1 – após a assinatura deste instrumento, e recebimento da Ordem de 

Serviços, iniciar os trabalhos conforme previsão do Contrato e em conformidade com sua 
proposta; 

 
2 – cumprir integralmente o objeto e prazo deste contrato, devendo, para 

tanto, dispor de pessoal e equipamentos necessários e adequados à sua execução, observando 
ainda: a) os dias letivos conforme calendário escolar e, excepcionalmente, nos dias em que 
serão realizados exames, reuniões e outros eventos que tornem obrigatória a presença dos 
alunos, sendo que, nesse último caso, deverá haver prévia comunicação pela autoridade 
administrativa; b) rigorosamente o itinerário e horários previstos, no sentido de atender às 
necessidades de chegada e saída dos escolares. 

 
3 – assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, operacionais e comerciais decorrentes da execução do contrato; 
 
4 – responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos 

a execução deste contrato, que, por si, seus prepostos e empregados causar, em virtude de 
dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, 
eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros; 
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5 – fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações 

detalhadas sobre assuntos pertinentes ao objeto contratual; 
 
6 – substituir e/ou afastar, mediante justificativa da Prefeitura, os 

equipamentos e/ou funcionários da Contratada que forem considerados inadequados, 
providenciando sua reposição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

7 – permitir à Prefeitura, através do departamento competente, exercer 
ampla e permanente fiscalização, em especial, quanto à qualidade, quantidade e prazo do objeto 
contratado, fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua responsabilidade por 
danos causados ao Município ou a terceiros; 

8 – manter, durante o período de execução contratual, todas as condições 
de habilitação exigidas; 

9 – arcar com o custo de combustível e manutenção em geral do veículo, o 
que se dá também com relação ao pessoal necessário a execução dos serviços, que já se 
encontram incluídos no preço fixado. 

 
10 – apresentar o veículo para as vistorias, sempre que solicitado pelo 

Contratante. 
11 – manter em dia os pagamentos do IPVA, Seguro Obrigatório, 

licenciamento, ISS e INSS. 
 
12 – manter o veículo em bom estado de conservação e higiene, bem 

como todos os equipamentos necessários à segurança do mesmo e dos passageiros, obrigando-
se ainda, em caso de necessidade de substituição de veículo, prontamente informar à 
CONTRATANTE tal ocorrência e sempre utilizar para o transporte dos escolares veículos que 
sejam construídos para tal fim, sendo vedado o emprego de veículos que deixem de oferecer 
condições de conforto e de segurança aos usuários, estando obrigada a adequar esses veículos 
e os seus condutores às normas vigentes ou que venham a ser exigidas para esse tipo de 
serviço. 

 
 
13 - manter, durante toda a execução do presente contrato, a apólice de 

seguro do veículo, no mínimo, na modalidade APP, de acidentes pessoais para o motorista e 
passageiros. 

 
14 - manter, durante toda execução do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas. 

 
15 - obedecer e adequar o veículo com todas as exigências previstas no 

Código Nacional de Trânsito e demais normas aplicáveis. 
 
16 - os motoristas deverão estar habilitados pelo DETRAN –Categoria D e  

documentação regular( atestado antecedentes, Curso de Primeiros Socorros, Curso de Condutor 
de Transporte Coletivo). 

 
17 - prestar os serviços de acordo com as determinações do Contratante e 

em estrita obediência a todas as normas aplicáveis. 
 
18 - proceder à substituição do veículo que, por qualquer motivo, fique 

impossibilitado de executar os serviços objeto do presente. 
 
19 – responsabilizar-se por quaisquer infrações e multas por infração ao 

Código Nacional de Trânsito, advindas no decorrer da prestação dos serviços contratados. 
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20 - cumprir os horários e trajetos fixados pelo contratante. 
 
21 – acompanhar e velar pela segurança dos alunos transportados durante 

todo o período do transporte. 
 
22 – prestar os serviços em obediência a padrões mínimos de limpeza, 

eficiência, atualidade, continuidade, entre outros. 
 
23 - cientificar por escrito à Prefeitura ou seus prepostos, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sobre qualquer ocorrência anormal ou acidental que se verifique na 
prestação dos serviços. 
 
Cláusula VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 
Para a plena realização do objeto deste contrato, a Prefeitura obriga-se a: 
 
1 – fornecer à Contratada, em tempo hábil, as diretrizes e demais 

informações necessárias à sua execução; 
 
2 – efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste 

contrato; 
 
3 – exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente 

designados. 
 
4 – efetuar a retenção do ISSQN e quaisquer outros tributos incidentes, 

observada a legislação de regência. 
 
Cláusula IX – DA FISCALIZAÇÃO 

 
1 – Caberá à Prefeitura exercer fiscalização rigorosa e o controle da 

prestação dos serviços, em especial quanto à qualidade, quantidade e adequação dos serviços, 
fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente instrumento. 

 
2 – A fiscalização dos serviços pela Prefeitura não exime, nem diminui, a 

completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas 
contratuais. 

 
3 – Verificada a ocorrência de irregularidades na prestação dos serviços o 

departamento competente adotará as providências legais cabíveis, inclusive no que toca a 
aplicação de penalidade, conforme o caso. 

 
4 – A Prefeitura poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistorias 

e verificar o cumprimento de normas legais e contratuais. 
 
5 – À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição de 

equipamentos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em 
desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições durante o contrato 
deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado, sem qualquer ônus 
adicional. 
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Cláusula X – DAS PENALIDADES 
 
 
1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 78 e seguintes 

da Lei Federal nº 8.666/93, em especial dos arts. 81 a 85 e 89 a 99, aplicam-se ao presente 
instrumento no que couber. 

 
2 – Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela 

sua inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a 
infração cometida, sendo garantida a defesa prévia: 

 
2.1 – Advertência; 
 
2.2 – Multa: 
 
2.2.1 – Pelo atraso injustificado da prestação de serviços, objeto do 

contrato, correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por 
cento) do valor total contratado; 

 
2.2.1.1 – Após o período máximo de 10 dias consecutivos sem que sejam 

executados os serviços, caracterizar-se-á o descumprimento total do contrato, o que também 
ocorrerá se subsistirem faltas reiteradas por parte da CONTRATADA; 

 
2.2.2 – Havendo inexecução total do objeto deste contrato a Contratada 

ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente à 20% (vinte por cento) do valor total 
estimado do contrato; 

 
2.3 – Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo 

Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 
 
2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município 

nos casos de falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 
 
3 – Afora as sanções indicadas anteriormente, poderá a Prefeitura aplicar 

aquelas que julgar convenientes dentre as previstas em lei, em especial na Lei nº 8.666/93. 
 
4 – A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei 

Federal nº. 8.666/1993 não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que 
seu ato ensejar. 
 
Cláusula XI – DA RESCISÃO 

 
1 – O instrumento contratual poderá ser rescindido, de pleno direito, 

independente de interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados nos 
artigos 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/1993, bem como nos estabelecidos abaixo: 

 
1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 
 
1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução 

do contrato sem a prévia anuência e autorização da Prefeitura; 
 
1.3. Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem 

a devida comprovação de força maior; 
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1.4. Não cumprimento de determinação deste instrumento ou de obrigação 

legal. 
2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, sendo assegurado, quando o caso, o contraditório e a ampla defesa. 
3 – Nos casos de rescisão a Prefeitura se reserva ao direito de descontar 

dos pagamentos devidos à Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo 
que o saldo restante será creditado em favor dela. 

 
4 – A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Administração no 

caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 
 
5 – O Município de Iguape reserva-se ao direito de rescindir, inclusive 

unilateralmente se o caso, o presente CONTRATO, por interesse Público devidamente 
justificado, sem que caiba a CONTRATADA direito a reclamações ou indenização de qualquer 
espécie, especialmente se licitação com objeto semelhante for realizada antes do lapso máximo 
previsto no ajuste. 
 
Cláusula XII – DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Iguape para dirimir litígios decorrentes 
da execução deste contrato, o qual está vinculado ao procedimento que lhe deu origem e é 
regido pelas normas do direito administrativo, e, em especial, pela Lei Federal nº. 8.666/93, com 
suas alterações subsequentes, aplicando-se subsidiariamente no que couber e naquilo que não 
lhes for conflitante, as normas da legislação civil brasileira. 
 
                                       E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento de contrato administrativo, em três vias de igual teor, forma e efeitos, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, que também assinam, prometendo cumpri-lo e respeitá-lo, por si e 
por seus sucessores. 
 
                                              Iguape, 13 de fevereiro de 2017. 
 
 
                                                ______________________________ 

MUNICÍPIO DE IGUAPE 
WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 
 

 
                                        ________________________________ 
                           MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA -MEI 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1 - ________________________________________ 
     NOME:      
     R.G: 
 
2 - ________________________________________ 
     NOME: 
     R.G:  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS 
ANÁLOGOS 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
 
CONTRATADA:  MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO SOUZA- MEI 
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 046/2017   
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGUAPE POR INTERMÉDIO DE VEÍCULO 
TIPO(KOMBI ) COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS. Linha 08 – Bairros Morro Seco 
– Sitio Guerra até a EE Jofre Manoel, e Linha 10 - EE Jofre Manoel –Bairro Morro Seco, em 
Iguape/SP, conforme descrito no quadro das linhas anexo a este contrato, perfazendo 64 
km/diários. 
 
ADVOGADO(S): (*) _____________________________________________________________ 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 
precedidos de mensagem eletrônica  aos interessados. 
LOCAL e DATA: Iguape, 13 de fevereiro de 2017. 
 
CONTRATANTE 
 
Nome e cargo: Wilson Almeida Lima / Prefeito 
E-mail institucional: gabinete@iguape.sp.gov.br   
E-mail pessoal: ______________________________________________________________    
Assinatura: _________________________________________________________________ 
 
CONTRATADA 
 
Nome e cargo:______________________________________________________________   
 E-mail institucional __________________________________________________________     
E-mail pessoal:______________________________________________________________     
Assinatura:_________________________________________________________________    
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(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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