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ANEXO  A -TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO 

1 – A presente CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL tem por objeto a Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços de Transporte por  Kombi ou Van com monitor escolar, nos 
Bairros Rurais e Urbanos, destinados aos alunos da Rede Pública de Ensino (Municipal e Estadual) do 
Município de Iguape, perfazendo uma quilometragem total de: Rota Kombi /Vans 2.475,1 km.  

 

1.1– DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1.1.1. A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, poderá utilizar para o transporte de alunos, veículos que 
não sejam constituídos para tais finalidades, e que deixem de oferecer condições de conforto e 
segurança aos usuários, sendo proibido o transporte de passageiros estranhos ao serviço 
contratado. 

 

1.1.2. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente aos horários previstos e pré-determinados que 
atendam a entrada e saída das aulas nas escolas. 

 

1.1.3. Os horários que, eventualmente, não sejam cumpridos, serão comunicados por escrito, a 
CONTRATADA, para conhecimento e tomada das providências cabíveis; 

 

1.1.4. A CONTRATADA deverá obedecer aos horários especiais para o transporte de alunos nos dias de 
feriados e festividades cívicas, de acordo com o calendário escolar, toda vez que, para isso, seja 
solicitado. 

 

1.1.5. Os veículos a serem destinados pela CONTRATADA para a prestação de serviços objeto do 
presente processo deverão apresentar as seguintes características e documentos: 

a)Registro como veículo de passageiro; 

 

b)Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança: tacógrafo, 
lanternas, cintos de segurança e outras exigências (PORTARIA DENATRAN nº 1.153, de 26/08/2002; 

 

c)Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda 
extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em 
caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

 

d)Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo); 

 

e)Lanternas de luz branca, fosca ou amarela disposta nas extremidades da parte superior dianteira e 
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

 

f)Cintos de segurança em número igual à lotação; 

 

g)Toda documentação do seguro do veículo (valida e atualizada); 
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h)Seguro de terceiro, com cobertura para danos pessoais e materiais (Obs.: Apresentar cópia da apólice 
de seguro dos veículos);  

 

i) Os ônibus , Kombi e Van deverão ter idade de fabricação igual ou inferior a 10 (dez) anos na data da 
licitação não podendo ultrapassar 10 anos de fabricação.  

 

i.1)De acordo com a característica do veículo, para Kombi OU Van o serviço diário de transporte de 
escolares envolve veículo com capacidade mínima para 09 (nove) lugares e máxima de  15 (quinze) 
lugares CONSIDERANDO A DEMANDA DAS RESPECTIVAS ROTAS, para ônibus o serviço diário de 
transporte de escolares envolve veículo com capacidade mínima para 40 (quarenta) lugares e máxima de  
63 (sessenta e três) lugares CONSIDERANDO A DEMANDA DAS RESPECTIVAS ROTAS, com idade 
máxima de 10 (dez ) anos de uso a partir da data do primeiro licenciamento na frota operacional e 
reserva, dentro dos padrões e adequados às normas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 
9.503 de 23/09/97), principalmente no Capítulo XIII-art. 136  que trata da condução de escolares, 
resoluções do CONTRAN e Lei Municipal nº 1.563 de 23/11/2010-Art 12. 

 

j)Os veículos deverão ter acessibilidade na forma da legislação vigente; objetivando atender aos alunos 
com deficiência; 

 

j.1)Caso a rota possua alunos portadores de necessidades especiais, especialmente cadeirantes, o 
veículo deverá possuir adequações específicas para o seu pleno atendimento, tais como: plataforma 
elétrica de elevação, cinto de segurança próprio para cadeiras de rodas e espaço(s) próprio(s) 
destinado(s) à fixação da(s) cadeira(s) de rodas. 

 

k) A licitante vencedora do certame deverá periodicamente e assim que solicitado pela Fiscalização do 
Município, apresentar  relatório de revisão diária do veículo, quanto aos seguintes itens: - sistema de 
freios; sistema de embreagem; limpadores de para -brisas; funcionamento de cintos de segurança; 
calibragem e estado dos pneus; sistema elétrico; óleo do motor; ventilação ou ar-condicionado e 
abastecimento. 

 

l) Extintor de incêndio 

 

m)limitadores de abertura dos vidros no máximo 10 cm , dispositivo próprio para quebra ou remoção , 
para o caso de acidentes. 

 

n) Veiculo modelo Kombi , deverá estar equipado com grade tubular para separar o compartilhamento  
traseiro  sobre o motor do espaço reservado  aos passageiros. 

o) Fica vedado a colocação de insulfilm nos veículos ônibus ,Kombi e Van utilizados no transporte 
escolar de alunos. 

1.1.6 Os motoristas que conduzirão os veículos objeto do presente contrato deverão possuir os 
seguintes requisitos: 

a)Tenham idade superior a vinte um ano; 

 

b)Sejam habilitados na categoria D ou E; 

 

c)Não tenham cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses; 

 

d)Seja aprovado em curso especializado (TRANSPORTE ESCOLAR) comprovando através da 
apresentação de credencial expedida, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 
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e)Certidão de Antecedentes Criminais; 

 

f)Deverão usar uniforme da empresa com identificação através de crachá. 

 

1.1.7. Quanto aos monitores que acompanharão os alunos nos ônibus, Kombi e van a serem 
disponibilizados pela CONTRATADA para a prestação de serviços, deverão cumprir com os 
requisitos abaixo: 

a)ser maior de 18 (dezoito) anos; 

 

b)apresentar Atestado de Antecedentes Criminais (sem restrições); 

 

c) Deverão usar uniforme da empresa com identificação através de crachá; 

 

1.1.8- A CONTRATADA deverá apresentar relação dos funcionários, motoristas  e monitores contratados 
, bem como o  respectivo  comprovante  do registro em carteira de trabalho; bem como deverá apresentar 
mensalmente o comprovante de recolhimento de FGTS , INSS e demais encargos sociais  e trabalhistas. 

 

1.1.9- Os itens e documentos acima elencados deverão ser apresentados pela CONTRATADA após 
assinatura do contrato , num prazo de  05(cinco) dias , como condição para firmar o termo entre 
as partes, sob pena de aplicação nas penalidades previstas na lei 8.666/93. 

 

 1.1.9.1 Toda e qualquer alteração no quadro de funcionários comunicar imediatamente a Contratante,     
bem como o novo funcionário deverá atender todas as exigências  do presente termo. 
 
1.1.9.2 É Obrigatório o porte diário de relação atualizada  de cada escolar transportado contendo nome , 
data nascimento , telefone , nome e endereço  do pais ou responsáveis. 
 
Fica designado pelo Departamento de Educação responsável - Gestor de Transporte o Sr Zenildo Silva 
dos Santos  nº CPF 167.621.948-00, RG nº 25.186.926-X . 
 

1.1.10-  DAS GARANTIAS 

1.1.10.1 –Como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora assumidas, 
inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, a CONTRATADA se obriga a 
prestar garantia no valor correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo de até 10 
dias, após a assinatura do contrato, pela modalidade de: ________. 

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

II – Seguro Garantia; 

III – Fiança Bancária. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições do valor 
contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO– Se a garantia prestada pela CONTRATADA for à modalidade de caução em 
dinheiro, esta ficará depositada em conta corrente do município com aplicação em Fundo de 
Investimentos e poderá ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de 
cobertura de pagamento das multas previstas na Cláusula Sétima deste contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros ou pagamento de multas contratuais, a 
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CONTRATADA se compromete a fazer a respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese de rescisão do Contrato com base no inciso I do Parágrafo 
Primeiro, a CONTRATANTE executará a garantia contratual para seu ressarcimento, nos termos do art. 
80, III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1.10.11 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA  
1.10.11.1 - Incumbe aos prestadores de serviços contratados: 
I - prestar serviço adequado, na forma prevista neste edital, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;  
II - manter em dia o licenciamento dos veículos do transporte escolar;  
III - entregar semanalmente ou na frequência indicada, cópia reprográfica dos discos do tacógrafo e as 
demais informações sobre os usuários do transporte escolar;  
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais; 
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos veículos do 
transporte, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e tributária;  
VI - zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como segurá-los 
adequadamente, na forma prescrita pelo Município;  
VII - observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando houver alteração dos 
mesmos, durante a vigência do contrato;  
VIII - participar de reuniões de trabalho, bem como submeter os condutores e monitores a cursos e 
treinamentos determinados pelo Município;  
IX - prestar informações e apresentar documentos na forma e na frequência determinadas pelo Município; 
X - cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, as Resoluções do CONTRAN e as demais 
normas aplicáveis ao transporte escolar;  
XI - indicar preposto, aceito pela Administração, com endereço na sede do Município, para representá-los 
na execução dos serviços, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 2003;  
XII - responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e Município, ou a 
terceiros, comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer existentes, quer futuros;  
XIII - manter uma pessoa como “MONITOR” para auxiliar no embarque e no desembarque, portando 
relação atualizada com o nome e endereço de cada usuário transportado;  
XIV - observar todas as normas gerais de circulação e conduta, especialmente no que se relaciona a 
segurança transitando com velocidade regulamentar permitida para o percurso e com o uso de marchas 
reduzidas quando necessárias nas vias com declive acentuado;  
XV - orientar o condutor do veículo de transporte escolar, que é de inteira responsabilidade dele a 
exigência do uso do cinto de segurança pelos usuários transportados, conforme consta nos Artigos 65 e 
167 do Código de Trânsito Brasileiro.  
 
XVI - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelos prestadores de serviços serão regidas pelas 
disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre 
os terceiros contratados e o Município. 
 
XVII -Havendo interesse de professores em utilizar o veículo que transporta alunos, para se locomoverem 
da zona urbana para zona rural e vice-versa, e desde que haja coincidência de horário, o contratado 
deverá transportá-lo sem qualquer ônus para eles ou para a Administração , com a devida autorização da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
Gestor responsável pela fiscalização do contrato – Zenildo Silva dos Santos RG:25.186.926-X.
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                                                                                              ANEXO  B - 

 
ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

MAPA DA ROTA  
 CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2018. 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS ROTAS REALIZADAS POR KOMBI/ VAN, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA (MUNICIPAL E 
ESTADUAL) QUE OBEDECERÃO AOS SEGUINTES ITINERÁRIOS/VIAGENS: 

 
 

 
Linha 

Km                   
Ida e 
volta 

Escola/Destino - Localidades - Km Diários 
 

Período 

 
Entrada 

 
Saída 

Nº de 
Alunos 

Menor
esde 

12 
anos 

01 46.8 
 

EMEIF Bairro Jairê: Bairro Arataca – Bairro Capoava do Momuna. 
Tarde 

13:00 17:30 09 03 

02 70.8 EMEIF Bairro Cavalcanti: Pinheirinho - Areiam – Perdões - Pinheirinho Tarde 13:00 17:30 14 14 

03 68.0 EMEIF Bairro Jairê: Cavalcanti: Perdões – Jairê - Capoava do Momuna Tarde 13:00 17:30 11 11 

04 74.0 
EE Bairro Jairê – Perdões - Cavalcante – Capoava do Momuna – Arataca - 

Pinheirinho 
Manhã 07:00 12:20 12 03 

05 44.0 EE PÉ da Serra – EEMEIF Despraiado: Rio Pretinho Tarde 13:00 17:30 11 11 

06 29.0 EE PÉ da Serra- Xavantes – Roque Manhã 07:00 12:20 12 03 

07 56.0 EE PÉ da Serra – Morro Seco Manhã 07:00 12:20 14 04 

08 51.0 EE PÉ da Serra - Divisor Manhã 07:00 12:20 10 10 

09 85.0 
EE PÉ da Serra – Pavoa – Paraiso Mirim – fazenda Cindomel- Luizeiro 

Manhã 
07:00 12:20 09 09 
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10 34.0 EE Jofre Manoel – Morro Seco - Sitio Guerra Manhã 07:00 12:20 12 00 

 

 

11 46.2 EE Jofre Manoel – Pavoa – Paraiso Mirim - Manhã 07:00 12:20 12 00 

12 30.0 EE Jofre Manoel – Estrada do Morro Seco Tarde 12:40 17:40 09 04 

13 31.0 
EE Jofre Manoel: Cindomel – Natividade – Capinzal – Pote D’ouro–Sitio 

da Paz 
Manhã 

07:00 12:20 04 00 

14 44.0 EE Jofre Manoel: Natividade – Capinzal – Sítio do Emerson Tarde 12:40 17:40 12 05 

15 45.2 
EE Jofre Manoel: Rodovia Casimiro Teixeira - Sitio Guerra – Cerâmica – 

Sitio Tíé 
Manhã 

07:00 12:20 06 00 

16 26.8 EE Jofre Manoel: Sítio da Paz--Pote D’ouro-Km 22 á dentro-Paraiso 
Mirim-Sitio Japonês- Guerra. 

Tarde 12:40 17:40 12 05 

17 70.0 
Embú- Dinorá Rocha- Veiga Junior- Vaz Caminha- Jeremias Jr.-Benedito Rosa – 

Sorocabinha – Celia Jose de Camargo Costa. Manhã 07:00 12:20 10 04 

18 64.8. Tabaguara - Retiro – Dinorá Rocha – APAE- Vaz Caminha - Jeremias 
Jr. 

Manhã 07:00 12:20 15 01 

19 64.8 EE Prof. Veiga Jr: Embú – 1ª Bomba Manhã 07:00 12:20 09 04 

20 44.0 EEMEIF Bairro Pé da Serra: Xavantes – Divisor Tarde 13:00 17:30 12 12 

21 33.4 EE Bairro Pé da Serra: Rio Pretinho Manhã 07:00 12:20 10 00 

22 29.0 EMEIF PÉ da Serra- Xavantes – Cambuci – Roque Tarde 13:00 17:30 12 12 

23 40.0 EEMEIF Jose Luiz de Aguiar: Morro Seco- Quilombolas Manhã 07:30 12:00 14 14 

24 37.4 EEMEIF Jose Luiz de Aguiar: Estrada do Morro Seco – Maria Tereza Tarde 13:00 17:30 11 11 



 

Município de Iguape 
- Estância Balneária 

 

ANEXO  

Avenida Adhemar de Barros ,1,070- Porto do Ribeira –Iguape –SP CEP A11.920-000 
Rubrica1ª (Prefeito).......................... 2ª (Requerente).............................Visto do Jurídico .............................. 

 

 

 

25 54.0 EEMEIF Jose Luiz de Aguiar: Paraiso Mirim- Cindomel Tarde 13:00 17:30 05 05 

26 41.0 EEMEIF Jose Luiz de Aguiar: Sitio da Paz- Pote D’ouro- Colombina Manhã 07:30 12:00 10 10 

27 41.0 EEMEIF Jose Luiz de Aguiar: Sitio da Paz- Pote D’ouro- Colombina – Tarde 13:00 17:30 10 10 

28 17.0 EEMEIF Jose Luiz de Aguiar: Postinho Tarde 13:00 17:30 04 04 

29 57.2 EEMEIF Jose Luiz de Aguiar: Estrada do Morro Seco – Manhã 07:30 17:30 06 06 

30 95.8 
Tabaguara- Santa Barbara - Bairro do Retiro- Tocum - EMEIF Tadashi 

Namba 
Manhã 

07:30 12:30 19 19 

31 95.8 EMEIF Tadashi Namba: Tabaguara- Santa Barbara- Retiro- Tocum Tarde 13:00 17:30 15 15 

32 51.6 
EMEIF Tadashi Namba: EE Jofre Manoel - Coveiro- Sitio da Belinha- Dona 

Amélia 
Manhã 

07:00 12:20 14 11 

33 38.9 EMEIF Tadashi Namba: Jofre Manoel: Coveiro Tarde 12:40 17:40 10 08 

34 54.0 EMEIF Tadashi Namba: Capinzal- Natividade – Sitio Paraná Tarde 13:00 17:30 12 12 

35 48.0 EMEIF Tadashi Namba: Capinzal- Natividade – Sitio Paraná Manhã 07:30 12:00 13 13 

36 68.0 EMEIF Tadashi Namba: Cerâmica- Sítio Grande- Bambu- Km23 e 25 Manhã 07:30 12:00 09 09 

37 68.0 EMEIF Tadashi Namba: Cerâmica- Sítio Grande- bambu- Km23 e 25 Tarde 13:00 17:30 06 06 

38 54.0 EMEIF Tadashi Namba: Pedra Branca- Guerra – Garganta – KM 29 Manhã 07:30 12:00 11 11 

39 54.0 EMEIF Tadashi Namba: Pedra Branca- Guerra – Garganta Tarde 13:00 17:30 20 20 
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40 95.8 EMEIF Tadashi Namba: Tabaguara- Santa Barbara- Retiro- Tocum Manhã 13:00 17:00 12 12 

41 72.4 EMEIF PÉ da Serra- PARAISO MIRIM – PAVOA Tarde 13:00 17:30 12 12 

42 66.0 Despraiado - EE PÉ da Serra – EE Jofre Manoel Manhã 07:00 12:20 04 00 

43 40.6 EE Jofre Manoel: Divisor – Colombina Manhã 07:00 12:20 07 00 

44 18.0 EE pé da Serra – Nacional Manhã 07:00 12:20 08 03 

45 21.8 EMEIF Divisor de baixo- Pé da serra  Tarde 13:00 17:30 08 03 

46 57.0 
EE Jeremias Júnior – EE Veiga Junior: Tabaguara - Embu – Santa Barbara 

Noite 
19:00 22:30 05 00 

47 64.0 EMEIF PÉ da Serra: Despraiado Tarde 13:00 17:30 09 09 

48 36.0 Costeira da Barra – Prelado: EE “Sebastiana Muniz Paiva”  Noite 19:00 22:30 09 00 

 
 
 
 

 
 
 

- TOTAL: 2.475,1km /DIA 
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 Mu n i c íp io  d e  Ig u ap e  

         Município de Iguape 
*ESTÂNCIA BALNEÁRIA* 

 

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS– 1070, PORTO DO RIBEIRA – Fone/Fax (13) 3848-6800  CEP 11920-000 – Iguape - SP 

 

 

 
 

CONTRATO  N° 029/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/ 2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2018 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELLEBRAM O MUNICÍPIO DE 

IGUAPE E A EMPRESA  TRANSPELICANO TRANSPORTES E 

TURISMO EIRELI-EPP. 

 
Aos  02 (dois  ) dias do mês de Fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), neste município 
de Iguape, Estado de São Paulo, de um lado o MUNICIPIO DE IGUAPE, pessoa jurídica de 
direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 45.550.167/0001-64, com sede a Av. Adhemar 
de Barros, n°. 1.070, Porto do Ribeira, no município de Iguape, neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
832.998/SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n°. 043.596.232-91, ora denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa TRANSPELICANO TRANSPORTES E 
TURISMO EIRELI- EPP, com sede á Andrelina Maria das Dores nº10-Porto do Ribeira/SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°13.863.892/0001-04, neste ato, representada pelo Sr. Bolivar 
José da Silva , brasileiro,  portador do  RG nº18.088.540, inscrito no CPF/MF sob o n° 
022.335.088-58, de ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina da Lei n°. 
8.666/93, em seu artigo 24, inciso IV e suas alterações, e conforme Processo Administrativo 
n°.033/2018, de comum acordo, ajustam e contratam o seguinte:  

: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Transporte por Kombi 
ou Van com monitor escolar  , nos Bairros Rurais e Urbanos, destinados aos alunos da rede 
Pública de Ensino(Municipal e Estadual) do Município de Iguape, perfazendo uma 
quilometragem total de: kombis/Vans de 2.475,1 km/dia . 

  
 Parágrafo Único – Vinculam-se ao presente Contrato os anexos: 
A-TERMO DE REFERÊNCIA ,  
B- ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR /MAPA DA ROTA/ CALENDÁRIO ESCOLAR DO 
ANO LETIVO DE 2018.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1 o presente contrato terá inicio a partir do dia 07 de Fevereiro  de 2018 e vigorará por  
180 (cento e oitenta )dias  , nos 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 com a realização de procedimento licitatório com objeto semelhante.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 O valor total do presente contrato constitui a importância estimada de R$3,14(três reais e 
quatorze centavos )por km/dia perfazendo o total de 2.475,1 km/dia, seguindo  calendário de 
2018, 111(cento e onze) dias ,   totalizando um valor global de R$ 862.671,35(Oitocentos e 
sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos). 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO 

4.1 O contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, para restabelecer relação 
pactuada neste contrato, para justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
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impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento ocorrerá mensalmente, mediante a apresentação da fatura que deverá 
estar acompanhada do relatório da empresa constando a descrição e quantificação dos 
serviços executados no mês anterior, e seguirá o Cronograma de Desembolso estabelecido 
pela CONTRATANTE, desde que a referida fatura devidamente atestada, seja entregue no 
Departamento Municipal de Educação, com até 05 (cinco) dias de antecedência. 

5.2 O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente da CONTRATADA a 
ser informada quando da contratação. 

5.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA 
e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

5.4 Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados, ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência 
de correção monetária. 

5.5 Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA 
deverá fazer além de  prova do recolhimento mensal do FGTS, apresentar o relatório SEFIP , 
constando  todos os funcionários relacionados conforme item 1.1.8 do Termo de Referência , 
por meio da apresentação das Informações à Previdência Social – GFIP juntamente com o 
Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS  e do INSS por meio de apresentação da 
GPS , juntamente  com a Certidão de Débitos Relativos aos tributos federais . 

5.6 – Caso, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura não haja decorrido o prazo 
legal para recolhimento do FGTS e do INSS, quando for o caso, poderão ser apresentadas 
cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a 
CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para 
o recolhimento. 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas com recursos previstos no 
orçamento vigente, conforme a seguinte classificação econômica: 

Ficha nº 059-  Unidade Orçamentária  :02.05.00 Funcional Programático:12.361.0098.2028 –
Categoria Econômica nº3.3.90.39.74- Destinação de Recursos nº01.200.00 , Ficha nº 060– 
Funcional Programático nº 12.361.0098.2028 –Categoria Econômica nº3.3.90.39.74 – 
Destinação de Recursos 02.200.00 – Ficha nº061 – Funcional Programático  nº 
12.361.0098.2028 – Categoria Econômica  nº 3.3.90.39.74- Destinação de Recursos nº 
05.200.00. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRAÇA DE PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente da empresa contratada: 

Agência 0480 , Conta corrente 13.01361.5 Banco Santander. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - Incumbe aos prestadores de serviços contratados: 
I - prestar serviço adequado, na forma prevista neste contrato, nas normas técnicas aplicáveis  
II - manter em dia o licenciamento dos veículos do transporte escolar;  
III - entregar semanalmente ou na frequência indicada, cópia reprográfica dos discos do 
tacógrafo e as demais informações sobre os usuários do transporte escolar;  
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais; 
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos 
veículos do transporte, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, 
social e tributária;  
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VI - zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como segurá-los 
adequadamente, na forma prescrita pelo Município;  
VII - observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando houver 
alteração dos mesmos, durante a vigência do contrato;  
VIII - participar de reuniões de trabalho, bem como submeter os condutores e monitores a 
cursos e treinamentos determinados pelo Município;  
IX - prestar informações e apresentar documentos na forma e na frequência determinadas pelo 
Município; 
 X - cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, as Resoluções do CONTRAN e 
as demais normas aplicáveis ao transporte escolar;  
XI - indicar preposto, aceito pela Administração, com endereço na sede do Município, para 
representá-los na execução dos serviços, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;  
XII - responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e Município, 
ou a terceiros, comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer existentes, quer 
futuros;  
XIII - manter uma pessoa como “MONITOR” para auxiliar no embarque e no desembarque, 
portando relação atualizada com o nome e endereço de cada usuário transportado;  
XIV - observar todas as normas gerais de circulação e conduta, especialmente no que se 
relaciona a segurança transitando com velocidade regulamentar permitida para o percurso e 
com o uso de marchas reduzidas quando necessárias nas vias com declive acentuado;  
XV - orientar o condutor do veículo de transporte escolar, que é de inteira responsabilidade 
dele a exigência do uso do cinto de segurança pelos usuários transportados, conforme consta 
nos Artigos 65 e 167 do Código de Trânsito Brasileiro.  
 
XVI - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelos prestadores de serviços serão 
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo 
qualquer relação entre os terceiros contratados e o Município. 
 
XVII -Havendo interesse de professores em utilizar o veículo que transporta alunos, para se 
locomoverem da zona urbana para zona rural e vice-versa, e desde que haja coincidência de 
horário, o contratado deverá transportá-lo sem qualquer ônus para eles ou para a 
Administração , com a devida autorização da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato, através de servidor designado, 
para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, registrando em relatório as deficiências 
porventura existentes no transporte de alunos, notificando à Empresa, sobre as falhas ou 
irregularidades, determinando prazo para a regularização das mesmas, as quais se não forem 
sanadas serão objeto de comunicação oficial para aplicação das penalidades previstas neste 
Contrato. 

9.2 Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, na forma convencionada no Contrato, 
desde que atendidas as formalidades previstas. 

CLÁUSULA DÉCIMA –DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 A CONTRATADA sob nenhum pretexto poderá utilizar para o transporte de alunos, 
veículos que não sejam constituídos para tais fins, e que deixem de oferecer condições de 
conforto e segurança aos usuários, sendo proibido o transporte de passageiros estranhos. 

10.2 A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente os horários previstos e pré-
determinados que atenda a entrada e saída das aulas nas escolas. 

10.3 O horário não cumprido será comunicado por escrito, a CONTRATADA, para 
conhecimento e tomada de providências cabíveis; 
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10.4 A CONTRATADA deverá obedecer ao horário especial para o transporte de alunos nos 
dias de feriados e festividades cívicas, de acordo com o calendário escolar, toda vez que para 
isso for solicitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do Senhor Zenildo Silva 
dos Santos RG:25.186.926-X, mediante nomeação de servidor especialmente designado para 
este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO– Os servidores designados anotarão em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à 
prerrogativa de: 

I. Fiscalizar e atestar o fornecimento dos veículos, de modo que sejam 
cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

II. Comunicar eventuais falhas no fornecimento dos veículos, cabendo à 
CONTRATADA adotar as providências necessárias; 

III. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 
fatos relevantes relacionados com o fornecimento dos veículos. 

IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 
contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS GARANTIAS 

12.1 Como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora 
assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, a 
CONTRATADA se obriga a prestar garantia no valor correspondente a 5% (Cinco por cento) do 
valor do Contrato, no prazo de até 10 dias, após a assinatura do contrato, pela modalidade de: 
________. 

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

II – Seguro Garantia; 

III – Fiança Bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições do 
valor contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO– Se a garantia prestada pela CONTRATADA for à modalidade de 
caução em dinheiro, esta ficará depositada em conta corrente do município com aplicação em 
Fundo de Investimentos e poderá ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou 
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento das multas previstas na Cláusula Sétima 
deste contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em 
pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros ou pagamento de multas 
contratuais, a CONTRATADA se compromete a fazer a respectiva reposição no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante ofício 
entregue contra recibo. 

PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese de rescisão do Contrato com base no inciso I do 
Parágrafo 

Primeiro, da Cláusula Décima Quinta, a CONTRATANTE executará a garantia contratual para 
seu ressarcimento, nos termos do art. 80, III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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11.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo 
Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o § 1° do art. 65 da Lei 
n° 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, 
salvo, as supressões, resultantes de acordo celebrados entre os contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 

12.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administração da Prefeitura 
Municipal de Iguape poderá garantir a prévia defesa, aplicando a empresa CONTRATADA às 
seguintes sanções: 

I – Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-
recibo do representante legal da Contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 
mediante crivo da administração; 

II – multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em 
desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10 (dez por cento) 
sobre o valor não executado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a 
comunicação oficial; 

III – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
contratante pela não execução parcial ou total do contrato; 

§ 1º– Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade à vencedora que ensejar o retardamento da execução do 
objeto ora contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da compra, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

§ 2º– As sanções previstas no inciso I e § 1° desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente 
com as dos incisos “II” e “III” , facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

13.2 São motivos para rescisão do presente Contrato: 

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
realização da prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

IV – o atraso injustificado na execução dos serviços; 

V – a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da 
Administração; 

VII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 
67 desta lei; 
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IX – a decretação de falência; 

X – a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado; 

XI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

XII – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 
terminado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está sendo subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII – a supressão, por parte da Administração, de serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei;  

XIV – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 
contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI – a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos 
contratuais; 

XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 

XVIII– descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis; 

§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII  e XVII desta cláusula. 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

III – Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que 
haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além 
das sanções previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, 
à Prefeitura Municipal de Iguape, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1 A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas 
cláusulas contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 
54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1 A Contratada providenciará a publicação do contrato até o 5° dia útil do mês seguinte, 
por extrato, no Diário Oficial do Estado, conforme determina o Artigo 61, da Lei n° 8.666/93 e 
suas atualizações. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

17.1 Regerá a aplicação do disposto neste contrato a Lei Federal 10.520/2.002 e, 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, suas atualizações e legislação aplicável, os casos 
omissos e a solução de litígios que, eventualmente, dele possam resultar. 

17.2 O foro do presente contrato será o da Comarca de Iguape, excluído qualquer outro, ainda 
que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente contrato em 
03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado 
pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

 

Iguape, 07 de Fevereiro de 2.018. 

 

 

 
                                                       
                                                                     TRANSPELICANO TRANSPORTES EIRELI-EPP 
Prefeito Municipal  Bolivar José da Silva - representante legal 
Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome Completo Nome Completo 
RG N.º RG N.º 
CPF N.º CPF N.º 
 
 
 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
 

Departamento Jurídico  



 Mu n i c íp io  d e  Ig u ap e  

         Município de Iguape 
*ESTÂNCIA BALNEÁRIA* 

 

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS– 1070, PORTO DO RIBEIRA – Fone/Fax (13) 3848-6800  CEP 11920-000 – Iguape - SP 

 

 

 
  TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 

Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

ÓRGÃOGERENCIADOR: WILSON ALMEIDA LIMA 

DETENTORA DA ATA: TRANSPELICANO TRANSPORTES EIRELI-EPP 
 
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): N° 029/2018 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Transporte 
por Kombi ou Van com monitor escolar  , nos Bairros Rurais e Urbanos, destinados aos alunos 
da rede Pública de Ensino(Municipal e Estadual) do Município de Iguape, perfazendo uma 
quilometragem total de: kombis/Vans de 2.475,1 km/dia . 

  
ADVOGADO (S): CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR  

Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, 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 , declaramos estar 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 n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Iguape ,07  de fevereiro de 2018. 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

NOME: WILSON ALMEIDAL LIMA                                                                    

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL                                                                      

E-MAIL INSTITUCIONAL:_________________________________________ 

E-MAIL PESSOAL:_______________________________________________ 

ASSINATURA: __________________________________________________ 

 

DETENTORA DA ATA:   TRANSPELICANO TRANSPORTES EIRELI-EPP 
 
NOME E CARGO:  - Bolivar José da Silva- representante legal 
E-MAIL INSTITUCIONAL:  

EMAIL PESSOAL:  

ASSINATURA:___________________________________________________ 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 

 
 

 

 

 



 Mu n i c íp io  d e  Ig u ap e  

         Município de Iguape 
*ESTÂNCIA BALNEÁRIA* 

 

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS– 1070, PORTO DO RIBEIRA – Fone/Fax (13) 3848-6800  CEP 11920-000 – Iguape - SP 

 

 

GABINETE   

D E S P A C H O 

 

                                                                                    

                                                                                          Iguape  , 02 de  Fevereiro  de 2018. 

 

Assunto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços  de Transporte 

Escolar para atender a rede de Ensino Pública do Município . 

 

A/C – Diretor de Licitações,   Contabilidade e Departamento Jurídico. 

 

Não obstante o memorando interno encaminhado pelo r. Diretor de 

Departamento de Educação , solicito a Diretora de Licitações a realização de cotação de preços 

para aferir o menor preço estimado. 

Com a constatação dos preços, determino, desde já, o encaminhamento 

ao Departamento  de Orçamento  e Contabilidade para apresentar a Dotação Orçamentária  

Disponível. 

 Determino também, ao Departamento Jurídico desta Prefeitura, com o 

propósito de emitir manifestação e o devido parecer sobre a possibilidade da Contratação 

Emergencial. 

 Por derradeiro, após as devidas diligências, retornem o procedimento 

para o gabinete. 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO DE IGUAPE 

 
 


