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CONTRATO Nº. 107/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2018 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS POR ÔNIBUS, 
KOMBI OU VANS. 

 
Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa jurídica 
de direito público, com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070 – Porto do 
Ribeira – Iguape/SP – CEP: 11.920-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
45.550.167/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. WILSON 
ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG. sob nº 832.998/SSP/DF, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob 
nº 043.596.232-91, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa REGINA 
GONÇALVES ALVES – ME, inscrita no CPNJ/MF sob nº 19.381.734/0001-96, com 
sede a Rua Banana Natal, nº 99, Vila Natal, São Paulo/SP – CEP: 04.863-200, neste 
ato representado, nos termos do (ato autorizativo da representação) por REGINA 
GONÇALVES ALVES, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 22.557.802-5, 
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº 147.794.328-55, doravante 
denominada CONTRATADA, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo 
como respaldo o resultado do Pregão Presencial n.º 036/2.018, a autorização 
constante do processo n.º 083/2018 e a proposta apresentada pela empresa, firmam o 
presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente 
outorgam e aceitam, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s): 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS, 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 DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2018. 
Parágrafo Único – Vinculam-se ao presente Contrato, o Edital do Pregão Presencial 
n° 036/2018 e seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da CONTRATADA, os 
quais se constituem em parte integrante deste instrumento, independentemente de 
transcrição. 
 

 
Item 

 
Unid. 

 
Qtde. 

KM/DIA 

 
Veículo 

Dias 
Letivos 
Ano de 

2018 

Vl. Unit. 
Do Km 
Rodado 

 
Vl. Total 

 
 

01 

 
 

KM 

 
 

1.915 

Tipo Ônibus, 
capacidade mínima 
de 40 lugares e 
máxima 60 lugares, 
com monitor. 

 
 

100 

 
 

R$ 4,94 

 
 

946.010,00 

VALOR TOTAL: 946.010,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência contratual será contado da data da assinatura do contrato 
até o dia 20 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado ou renovado para o 
próximo ano letivo de acordo com o calendário escolar, desde que seja conveniente 
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aos interesses da Administração, nos termos do art. 57, inc. II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas atualizações. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 O valor total do presente contrato constitui a importância estimada de R$ 
946.010,00 (novecentos e quarenta e seis mil e dez reais). 

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 consequências incalculáveis, 
retardadores ou 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, assim como comprovante de 
recolhimento do FGTS, INSS, e demais encargos trabalhistas, 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 10 (dez) 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, ou não estiverem 
acompanhadas dos documentos exigidos, 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 subsequente sem qualquer 
incidência de correção monetária. 

5.5 Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio da 
apresentação das Informações à Previdência Social – GFIP juntamente com o 
Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. 

5.6 – Caso, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura não haja decorrido o 
prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, 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 nº 3.3.90.39.99 - Destinação de Recursos 
nº 01.200.00, Ficha nº 060– Funcional Programático nº 12.361.0098.2028 – Categoria 
Econômica nº 3.3.90.39.99 – Destinação de Recursos 02.200.00 – Ficha nº 061 – 
Funcional Programático nº 12.361.0098.2028 – Categoria Econômica nº 3.3.90.39.99 - 
Destinação de Recursos nº 05.200.00. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRAÇA DE PAGAMENTO 

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

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 – quando solicitado pelo Gestor do Contrato, entregar 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 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. 
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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 às 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; 

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. 
(Contratante), 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 15 dias, após a assinatura do contrato, 
pela modalidade de:  
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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 – A garantia ficará à responsabilidade e à ordem da 
Diretoria Financeira da CONTRATANTE e somente será restituída após o integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se a garantia prestada pela CONTRATADA for à 
modalidade de caução em dinheiro, esta será atualizada monetariamente 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 QUARTO – 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 QUINTO – 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 PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

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 SEGUNDA – 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, 



Município de Iguape 
*ESTÂNCIA BALNEÁRIA* 

 

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

 

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 TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as 
consequências 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; 

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 
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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 QUARTA – 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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 SEXTA – 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. 



Município de Iguape 
*ESTÂNCIA BALNEÁRIA* 

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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, 27 de Julho de 2.018. 

 

 

 
 
...................................................... ......................................................... 
WILSON ALMEIDA LIMA REGINA GONÇALVES ALVES 

Prefeito Municipal REGINA GONÇALVES ALVES - ME 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 



Município de Iguape 
*ESTÂNCIA BALNEÁRIA* 

 

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS – 1070, PORTO DO RIBEIRA – Fone/Fax (13) 3848-6800  CEP 11920-000 – 
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
DETENTOR DO CONTRATO: REGINA GONÇALVES ALVES - ME 
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): 107/2018 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS, 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 DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2018. 
 
ADVOGADO (S): (*) 
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, 27 de Julho de 2018. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
NOME: WILSON ALMEIDAL LIMA                                                                    
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL                                                                      
E-MAIL INSTITUCIONAL:................................................................................ 
E-MAIL PESSOAL:........................................................................................... 
ASSINATURA:.................................................................................................. 
 
DETENTORA DA ATA: REGINA GONÇALVES ALVES - ME 
NOME E CARGO: REGINA GONÇALVES ALVES, representante legal.  
E-MAIL INSTITUCIONAL:................................................................................ 
EMAIL PESSOAL:............................................................................................ 
ASSINATURA:.................................................................................................. 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
 

 


	CONTRATO Nº. 107/2018
	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 so...
	5.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções, ou não estiverem acompanhadas dos documentos exigidos, serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado.

	CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS GARANTIAS
	VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA




